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1. SAMMENDRAG 

Rambøll gjennomfører, på vegne av Helsedirektoratet, en følgeevaluering av Kampanjen for fel-

lesskap og sosial støtte. Evalueringen strekker seg over tidsrommet desember 2016 – februar 

2019. 

I det følgende presenteres sammendraget for andre delrapport i evalueringen.  

I denne delrapporten har vi hatt fokus på tre hovedproblemstillinger: 

 

• Hvordan blir rekrutteringen av frivillige påvirket av «Kampanjen for fellesskap og sosial 

støtte»? 

• Hva kjennetegner organisasjonene og rekrutteringsprosessene som bidrar til rekruttering 

av gitte typer frivillige, for å motvirke ensomhet og isolasjon? 

• Hva kjennetegner frivillige organisasjoner, og deres arbeidsmetoder, som lykkes i å ta 

imot og beholde nye frivillige?  

 

Erfaringer med Frivillig.no 

Evalueringen viser at andelen som kjenner til Frivillig.no har økt fra første måling til midtveismå-

lingen.1 Det er mest utbredt å bli kjent med Frivillig.no gjennom sosiale medier, egen organisa-

sjon, media, samt kurs og konferanser.  Vi ser en økning i andelen som har blitt kjent med Frivil-

lig.no gjennom sosiale medier og media, som kan ha sammenheng med Frivillighet Norges arbeid 

med markedsføring av portalen både gjennom reklamer på tv og i sosiale medier. 

 

Evalueringen viser at Frivillig.no bidrar til å tilgjengeliggjøre frivilligheten. Potensielle frivillige blir 

i mindre grad avhengige av å kjenne til andre frivillige personer eller organisasjoner for å finne 

frem til en frivillig organisasjon. Dette er særlig viktig for personer med manglende eller lite sosi-

alt nettverk og nytilflyttede.  

 

Organisasjoner som har benyttet Frivillig.no til rekruttering av frivillige, forteller om flere fordeler 

ved å bruke portalen: 

  

• Brukervennlig – Frivillig.no oppgis å være veldig brukervennlig og krever liten eller 

ingen teknisk kompetanse eller opplæring.  

• Øker antall henvendelser – Organisasjonene opplever at flere potensielle frivillige hen-

vender seg til organisasjonen gjennom Frivillig.no enn via andre rekrutteringskanaler. 

• God promotering – Særlig mindre organisasjoner sier at Frivillig.no gjør at de får et 

profesjonelt utseende i sine annonser. Dette reduserer behovet for å bygge opp og opp-

datere egne hjemmesider og annonser. Det trekkes også frem som positivt at det er en 

side der store og små organisasjoner vises side om side.  

• Lett å dele annonser – Mange organisasjoner, både små og store, deler annonsene fra 

Frivillig.no i andre sosiale medier og på egne hjemmesider.  

• Når ut til et større mangfold – Frivillig.no bidrar til at man ikke er avhengig av at 

nye frivillige kjenner til organisasjonen eller noen med tilhørighet til organisasjonen fra 

tidligere for å bli rekruttert. Dette medfører videre at organisasjonene får et større mang-

fold blant sine frivillige. 

 

Vi har også identifisert noen utfordringer ved bruken av Frivillig.no, som enkelte organisasjoner 

opplever. Flere synes det er utfordrende å administrere et stort antall henvendelser. Det vises til 

at en del henvendelser er mindre seriøse og at en del frivillige «shopper» aktiviteter og melder 

interesse for mange ulike oppdrag. Derfor er det behov for at organisasjonene finner gode, men 

effektive måter å henvende seg til de som har meldt sin interesse. 

 

                                                
1 Første måling gjennomført april 2017, andre måling gjennomført desember 2017. 
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Enkelte, som ikke benytter Frivillig.no, tror de ikke har den tekniske kompetansen som er nød-

vendig og har derfor valgt å ikke ta i bruk portalen. Dette gjelder særlig organisasjoner som pri-

mært består av eldre.  

 

Noen organisasjoner, som har lengre erfaring med portalen, opplever økende utfordringer med å 

synliggjøre egen organisasjon etter hvert som portalen blir benyttet av flere. Blant annet vises 

det til at store organisasjoner kan ha mange annonser ute, som kan gå på bekostning av synlig-

heten til mindre organisasjoner.  

 

Enkelte organisasjoner opplever videre at de ikke treffer «riktig type» frivillige via Frivillig.no. 

Dette gjelder særlig organisasjoner som har interessebaserte aktiviteter som strikking, matla-

ging, musikk, gallerivert. De oppfatter at portalen i størst grad tiltrekker seg frivillige som ønsker 

å hjelpe andre.  

 

Kurs, profilering og markedsføring 

I tillegg til drift av Frivillig.no er kurs, profilering, markedsføring og oppfølging av frivillige organi-

sasjoner en sentral del av kampanjen.  

 

Frivillighet Norge har holdt presentasjon på over 60 konferanser, kurs og workshops i løpet av 

2017 for til sammen mer enn 3 700 deltagere. Rambøll har sendt ut spørreundersøkelse til delta-

gere på kurs i regi av Frivillighet Norge og undersøkelsen viser at deltagerne er svært godt for-

nøyd med kursene/foredragene.  95 prosent oppgir å være fornøyd med kurset og 74 prosent 

opplever innholdet som relevant for deres organisasjon.  

 

Frivillighet Norge har også ansvar for å markedsføre Frivillig.no. Dette gjøres både gjennom rek-

lamefilmer i nasjonale medier, på sosiale medier og gjennom lokale kampanjer. Både organisa-

sjoner og frivillige som er intervjuet er veldig positive til denne type markedsføring av frivillig ar-

beid og Frivillig.no. Flere har opplevd en økning i antall henvendelser i etterkant av reklamekam-

panjer.  

 

Frivillighet Norges som ansvarlig for kampanjen 

Mange frivillige organisasjoner har vært opptatt av å formidle at det er behov for en nasjonal ak-

tør som tar et ansvar for å promotere frivillig arbeid og sørge for at Frivillig.no drives og mar-

kedsføres på en profesjonell måte. Flere formidler at de er svært positive til at midlene til kam-

panjen er gitt Frivillighet Norge, og til at det er dem som forvalter kampanjen. Gjennom intervju-

ene snakket vi med mange organisasjoner som utviser stor tiltro til at Frivillighet Norge har kom-

petansen og kunnskap til å forvalte midlene på en god måte som kommer organisasjonene til 

gode.  

 

Rekruttering av frivillige 

De frivillige organisasjonene forteller at de har endret sine rekrutteringsprosesser de senere 

årene. Dette innebærer blant annet økt bruk av elektroniske kanaler, som Facebook og Frivil-

lig.no. Likevel er personlig rekruttering gjennom bekjente og nettverk fremdeles mest utbredt 

blant organisasjonene.  

 

Rekruttering gjennom nettverk bidrar til å opprettholde og ofte forsterke homogeniteten i grup-

pen. En viktig strategi for å oppnå mangfold i organisasjonen er derfor å rekruttere bredt, gjen-

nom kanaler som er åpne for alle. Rekruttering gjennom eksterne, digitale kanaler gjør det let-

tere å nå flere, også målgrupper som tradisjonelt ikke har vært representert hos organisasjo-

nene. De digitale kanalene er imidlertid ikke like godt egnet til å rekruttere eldre frivillige. Derfor 

kan det være nødvendig også å benytte tradisjonelle rekrutteringskanaler for å nå denne grup-

pen. 

 

Flere av organisasjonene har konkrete strategier for å rekruttere ulike typer målgrupper, herun-

der målgrupper som står i fare for å oppleve ensomhet og isolasjon. Flere har etablert samarbeid 

med aktører/organisasjoner som arbeider med utsatte grupper, slik som introduksjonskurs, kri-

minalomsorgen og NAV. Flere har også mål om å rekruttere frivillige fra sine egne aktiviteter. 
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Disse organisasjonene ønsker at deltagere vokser og utvikler seg til å bli en ressurs for andre, 

som frivillig for den samme aktiviteten man tidligere var deltager på.  

 

Frivillige organisasjoner som opplever å lykkes med rekruttering bruker gjerne ulike rekrutte-

ringskanaler for å nå ulike målgrupper, de er opptatt av å gi rask tilbakemelding til frivillige som 

melder interesse og de sørger for at den frivillige er oppdatert på prosessen videre og kommer 

relativt raskt i gang med aktiviteten de har meldt seg til. 

 

Beholde frivillige 

Evalueringen viser at organisasjonene i veldig ulik grad har et bevisst forhold til det å beholde fri-

villige i organisasjonen. De fleste vi har snakket med i caseintervjuene har likevel bevisste tanker 

om hva som er viktig for å beholde frivillige. Det er også store forskjeller mellom de frivillige, så 

det er viktig å identifisere hva som er viktig for den enkelte frivillige.   

 

Følgende punkter trekkes frem som særlig viktige for å beholde frivillige i organisasjonen: 

 

• Meningsfylte aktiviteter – de frivillige må oppleve at aktiviteten de deltar på er me-

ningsfull og at det er behov for deres innsats. 

• Anerkjennelse – det er viktig å fortelle de frivillige at jobben de gjør er viktig, at man 

ser hver enkelt og at man setter pris på deres innsats. 

• Sosialt fellesskap – for mange frivillige er det frivillige arbeidet en viktig sosial arena og 

mange setter pris på sosiale møteplasser med andre frivillige. 

• Faglig utvikling og - påfyll- å utvikle seg faglig er viktig for mange frivillige. I tillegg 

gir kurs og foredrag en anledning til å møte andre og oppleves derfor som en meningsfylt 

sosial arena.  

• Tilgjengelig og variert aktivitetstilbud – flere organisasjoner opplever at frivillige kan 

«gå lei» av aktiviteten eller ønsker å bidra i nye aktiviteter. Da er det en fordel om man 

har ulike typer aktiviteter man kan tilby. 

• Utviklingsmuligheter – enkelte organisasjoner opplever at frivillige har et ønske om å 

utvikle seg, gjennom å «stige i gradene». Disse har fokus på utviklingsmuligheter for å 

beholde frivillige i organisasjonen. 

• Tillit fra organisasjonen – tillit fra organisasjonen kan komme til uttrykk på ulike må-

ter. Det kan innebære at man har tilgang på organisasjonens lokaler eller at man har 

mulighet til å ha en aktiv rolle i utviklingen av aktivitetene.  

 

 

Flere organisasjoner viser til at det finnes ønsket gjennomtrekk blant de frivillige. Personer som 

har et lite nettverk og som står utenfor samfunnet forlater ofte frivilligheten fordi de får seg jobb, 

stifter familie eller blir fullt opptatt med studier og venner. Dette fremheves som en form for po-

sitivt gjennomtrekk. Det vises videre til at en del frivillige mister noe av motivasjonen når de har 

jobbet med samme aktivitet lenge. For disse kan det være positivt å forlate organisasjonen for å 

kanskje arbeide som frivillig i andre organisasjoner og med andre aktiviteter.  

 

Frivillige organisasjoner som opplever å lykkes med å beholde frivillige i organisasjonene er opp-

tatt av å identifisere hva som er viktig for den enkelte frivillige for å bli i organisasjonen. De har 

gjerne fokus på ivaretagelse av frivillige og bruker ulike metoder for å følge opp hver enkelt og gi 

annerkjennelse for jobben de gjør. 
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2. INNLEDNING 

Rambøll Management Consulting gjennomfører, på oppdrag fra Helsedirektoratet, en 

følgeevaluering av Kampanjen for fellesskap og sosial støtte. Evalueringen strekker seg over 

tidsrommet desember 2016 – februar 2019. I denne rapporten presenteres foreløpige funn og 

resultater fra evalueringen. Dette er den andre av til sammen tre rapporter i 

evalueringsperioden. Den første delrapporten ble overlevert Helsedirektoratet i juni 2017. 

 

2.1 Bakgrunnen for oppdraget 

I 2015 fikk Frivillighet Norge forespørsel fra Helse- og Omsorgsdepartementet om de kunne ha 

ansvar for Kampanjen for fellesskap og sosial støtte. Et av ønskene fra Frivillighet Norge var at 

kampanjen da skulle følgeevalueres. 

 

Frivillighet Norge tok på seg ansvaret for kampanjen basert på sin lange erfaring med inkludering 

samt inngående kunnskap om frivillig sektor og frivillig innsats. Sterke signaler fra frivillige 

organisasjoner om at rekruttering er krevende og at man manglet redskaper for kunne rekruttere 

bredere var viktig for valg av metode. Det ble tidlig besluttet at verktøyet Frivillig.no skulle være 

sentralt i kampanjen. Frivillighet Norge tok initiativ til at kampanjen fikk følgeforskning med 

underveisevalueringer for å kunne utvikle en best mulig kampanje over tre år.2  

 

Kampanjen har blant annet hatt et mål om å vise frem mangfoldet i frivilligheten i Norge samt 

åpne opp og invitere nye frivillige inn til organisasjonene over hele landet. I kampanjeperioden 

har behovet for kompetanseutvikling og digitalisering i frivillig sektor blitt et aktuelt tema. 

Gjennom kurs, møter, undersøkelser og «kundeservice» på e-post, telefon, chat og Facebook får 

Frivillighet Norge ny innsikt i organisasjonenes arbeid med rekruttering. Dette deles videre med 

samarbeidspartnere og frivillig sektor samt benyttes inn i foredrag og kurs.  

 

Ved at kampanjen har et tre års perspektiv har dette gitt rom for å utvikle gode og varige 

strukturer for økt synlighet, informasjon og kommunikasjon. Frivillighet Norge har utviklet et 

årshjul basert på aktuelle perioder og merkedager i samfunnet, frivillige organisasjoners aktivitet, 

og frivilliges adferd for å melde seg til frivillige oppdrag og komme ut i aktivitet.  

Det er etablert rutiner for nyhetsbrev, publisering av oppdrag på Facebook og statistikk over nye 

organisasjoner, oppdrag, frivillige, geografisk spredning, demografi osv. gjennom gode 

rapporteringsrutiner i verktøyene som benyttes; Google Analytics, Stats, Facebook, chattjeneste 

og spørreundersøkelser. 

 

Formålet med evalueringen av kampanjen er å belyse resultater av Kampanjen for fellesskap og 

sosial støtte knyttet til å rekruttere frivillige og å motvirke ensomhet og isolasjon. 

Kunnskapsgrunnlaget som evalueringen gir vil være med på å styrke og forbedre arbeidet med 

kampanjen underveis i prosjektperioden. Evalueringen gjennomføres i tett samarbeid med 

Frivillighet Norge og Helsedirektoratet. 

 

Måten kampanjen er innrettet, med å gi midlene til en paraplyorganisasjon, er ny. Derfor har 

følgeevalueringen også fokus på å vurdere hvorvidt dette er en hensiktsmessig måte å organisere 

på. 

 

Det vil produseres tre rapporter i prosjektperioden. Hver rapport har noen ulike 

hovedproblemstillinger. I første delrapport undersøkte vi blant annet hvordan kampanjens 

virkemidler og verktøy hang sammen med kampanjens overordnede målsettinger, hvordan 

organisasjonene opplevde kampanjen og hvordan organisasjoner og kommuner jobbet med 

kampanjens målsettinger. 

 

 

 

 

                                                
2 Informasjon fra Frivillighet Norge 
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Sentrale problemstillinger vi vil undersøke i andre delrapport er: 

 
• Hvordan blir rekrutteringen av frivillige påvirket av Kampanjen for fellesskap og 

sosial støtte? 

• Erfaringer med bruk av Frivillig.no i rekrutteringsprosessen 

• Hvordan påvirker kurs, profilering og markedsføring rekrutteringen? 

 

• Hva kjennetegner organisasjonene og rekrutteringsprosessene som bidrar til re-

kruttering av gitte typer frivillige? 

• Hva skal til for å rekruttere grupper i risiko for utenforskap? 

• Hvilke typer rekrutteringsprosesser egner seg for ulike grupper av frivillige? 

• Erfaringer fra kurs og foredrag om rekruttering i regi av Frivillighet Norge 

 

• Hva kjennetegner frivillige organisasjoner, og deres arbeidsmetoder, som lyk-

kes i å ta imot og beholde nye frivillige?  

• Hvordan henvender de seg til frivillige/hvilke kanaler benyttes til rekrutering? 

• Identifisere suksesskriterier og barrierer for å rekruttere og beholde nye frivillige 

 

 
Delrapportene vil gi Helsedirektoratet og Frivillighet Norge, som ansvarlig for kampanjen, innsikt 

i hvilke tiltak som bidrar til å nå kampanjens målsettinger. De skal også belyse hvorfor enkelte 

tiltak fungerer bedre enn andre. Innsikten gir mulighet til å foreta nødvendige justeringer 

underveis i kampanjen for å styrke oppnåelsen av kampanjens målsetninger.  

 

2.2 Ulike typer frivillighet 

Vi har valgt å definere to ulike former for frivillighet som kan hjelpe oss å forstå hvordan frivillig 

arbeid kan bidra til samfunnet på ulike måter. De to formene for frivillighet er: 

 

Veldedighetsfrivillighet – Frivillig arbeid der de frivillige, gjennom sin innsats, hjelper andre 

mennesker. De frivillige aktivitetene retter seg ofte mot mennesker som har behov for bistand 

eller inkludering. 

 

Inkluderingsfrivillighet –I tillegg til å bistå andre, har man fokus på å skape et mangfold blant 

de frivillige og å gjøre den frivillige organisasjonen til en inkluderende arena for de som bistår 

som frivillige. 

 

Både veldedighets- og inkluderingsfrivillighet har fokus på å hjelpe mennesker. Følgeevalue-

ringen viser at flere organisasjoner, som tidligere har hatt fokus på veldedighetsfrivillighet, retter 

mer fokus på også å drive med inkluderingsfrivillighet.  

 

Noen av grepene organisasjonene opplyser å benytte for å inkludere et større mangfold i sin or-

ganisasjon, er å rekruttere gjennom flere kanaler og senke terskelen for hva det frivillige arbeidet 

krever av den enkelte. Videre har flere av organisasjonene som mål å rekruttere frivillige fra del-

tagere på egne aktiviteter. Noen av organisasjonene har også opprettet samarbeid med aktø-

rer/organisasjoner som arbeider med utsatte grupper.  

 

Hensikten med å dele frivilligheten inn i disse to kategoriene er å synliggjøre potensialet i frivillig-

heten. Ved å skape inkluderende frivillige organisasjoner, med et stort mangfold av frivillige, vil 

det frivillige arbeidet i seg selv kunne bidra til å løfte mennesker ut av sårbare situasjoner. Slike 

inkluderende organisasjoner tilrettelegger altså for at flest mulig kan bidra inn med sine ressur-

ser. 
 

2.3 Kort om metoden i følgeevalueringen  

Følgeevalueringen gjennomføres ved både kvantitative og kvalitative metoder. Hensikten med å 

bruke en kombinasjon av disse metodene, er å ivareta kompleksiteten i temaene på en så god 
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måte som mulig. Overordnede trekk fra kvantitative undersøkelser vil kunne suppleres med mer 

inngående og konkrete refleksjoner og erfaringer. 

 

Denne rapporten er i hovedsak basert på følgende datakilder og metoder for datainnsamling: 

 

• Intervjuer med frivillige organisasjoner på nasjonalt nivå. 

• Spørreundersøkelser utsendt til frivillige organisasjoner. 

• Spørreundersøkelse utsendt til frivillige som har registrert seg på nettsiden Frivillig.no 

• Spørreundersøkelse til deltagere på kurs og foredrag i regi av Frivillighet Norge. 

• Kvalitativ datainnsamling: I november 2017- januar 2018 besøkte vi fire utvalgte kommuner. 

Her ble det gjennomført intervjuer med frivillige organisasjoner og frivilligsentraler. I tillegg 

ble det gjennomført observasjon av frivillige aktiviteter, inklusive korte respondentintervju 

med frivillige arrangører og deltagere. De frivillige organisasjonene ble plukket ut basert på at 

de har vært gode på å rekruttere og beholde frivillige. I tillegg hadde flere av 

organisasjonene erfaring med bruk av Frivillig.no, enten på nasjonalt eller lokalt nivå.  

 

I gjennomføring av evalueringen har vi også gjennomført møter med oppdragsgiver 

(Helsedirektoratet) og Frivillighet Norge. Her har vi fått vite mer om målsettinger med 

kampanjen og erfaringer så langt, samt drøftet foreløpige funn og analyser i evalueringen. 

 

Evalueringens første delrapport tok utgangspunkt i en eksplorerende tilnærming hvor vi gikk 

bredt ut for å innhente informasjon om frivillig sektor, kjennskap til kampanjen og arbeidet som 

gjøres i kommunene. Formålet var å lage en baseline, et nullpunkt, som denne rapporten samt 

sluttrapporten i 2019 kunne sammenlignes med. I denne rapporten, evalueringens andre 

delrapport, har vi konsentrert datainnsamlingen rundt problemstillingene presentert i delkapittel 

2.1.  

 

Spørreundersøkelse til frivillige organisasjoner 

Evalueringen av Kampanjen for fellesskap og sosial støtte omfatter tre utsendelser av 

spørreundersøkelser til frivillige organisasjoner, én til hver rapporteringsperiode. For å kunne 

sammenligne dataene på tvers av rapportene er det besluttet at spørsmålsformuleringen skal 

være tilnærmet lik mellom de tre utsendelsene. Undersøkelsene har som mål å kartlegge 

rekruttering av nye frivillige i organisasjonene, samt hvilke oppgaver de frivillige gjør og hvilke 

rekrutteringskanaler organisasjonene tar i bruk.    

  

Nullpunktsmålingen (videre kalt første måling) ble gjennomført i april 2017 og respondentene ble 

da spurt om data fra 2016. Midtveismålingen (andre måling) ble gjennomført i desember 2017 og 

respondentene ble spurt om data fra inneværende år. I hovedsak vil denne rapporten gjøre bruk 

av dataene fra andre måling, men vil også benytte data fra første måling som 

sammenligningsgrunnlag. Dette vil også synligjøre eventuelle endringer og utvikling.   

 

Ved uttrekket til respondentlisten til første måling ble det gjort et tilfeldig utvalg av frivillige 

organisasjoner oppført i Frivillighetsregisteret. Blant disse var det 3856 som gjennomførte den 

første undersøkelsen.  

 

Ved uttrekket til andre måling ble det bestemt at vi skulle ta utgangspunkt i organisasjonene som 

hadde besvart den første undersøkelsen. Listen over disse ble videre vasket og duplikater basert 

på organisasjonsnummer ble fjernet. Dette resulterte i en liste med 3810 unike respondenter. I 

tillegg fikk vi tilsendt en liste fra Frivillighet Norge med 1118 organisasjoner registrert på 

Frivillig.no. Flesteparten av disse var også i uttrekket til første undersøkelse, men 317 av 

organisasjonene var nye for evalueringen. Til sammen ga dette oss en endelig liste med 4541 

organisasjoner som fikk tilsendt undersøkelsen. Antall organisasjoner som var med i 

undersøkelsen, samt svar- og frafallsprosent, er fremstilt i tabellen nedenfor: 
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Tabell 2-1 Utvalgsoversikt og svarprosent 

 Respondenter Prosent 

Svar 2184 48% 

Frafall 86 2% 

Totalt utvalg 4541 100% 

 

Blant organisasjonene registrert som frafalt, har de fleste sendt e-post og opplyst om at de ikke 

er i målgruppen for undersøkelsen. Flertallet av disse organisasjonene er dannet omkring felles 

interesse eller dugnadsarbeid i forbindelse med beitemark, skogsdrift, vann- og avløp og brøyting 

ved hyttegrender eller lignende. Utover disse har øvrige frafalte organisasjoner vært vanskelige å 

nå grunnet manglende tilgjengelige og ugyldige e-postadresser.     

 

Undersøkelsen ble distribuert til og besvart av et bredt spekter frivillige organisasjoner. I figuren 

under presenteres en oversikt over organisasjonene som har besvart midtveisundersøkelsen 

fordelt på kategori, samt antallet organisasjoner under hver av disse kategoriene. 

Figur 2-1 I hvilken kategori ville du plassert din organisasjon? (n=1951) 

 

 

 

Om lag en tredjedel av organisasjonene som har besvart undersøkelsen identifiserer seg som id-

rettsorganisasjoner. Fordi idretten utgjør en betydelig andel av respondentene, er det gjort ana-

lyser både med og uten gruppen. Dette er gjort for å sikre at idrettsorganisasjonene ikke gir et 

skjevt positivt eller negativt inntrykk av svarene. 

 

Som det fremkommer i figuren er det også en relativt høy andel respondenter som velger kate-

gorien annet for å spesifisere området som organisasjonen deres opererer innen. 56 av disse 

oppgir å være frivilligsentral/nærmiljøsentral. En gjennomgang av de øvrige svarene oppgitt un-

der annet, viser at de fleste respondentene her i høy grad tilfaller kategorier som også sto opp-

ført som valgalternativer i undersøkelsen. Hovedvekten er på kategoriene helse og sosiale tjenes-

ter, humanitær organisasjon og rekreasjon og sosiale foreninger.3  

   

Når man sender ut spørreundersøkelser til sektorer som er preget av høy grad av heterogenitet, 

er det mange avveininger som må tas. Dette knytter seg både til begrepsbruk, svaralternativer 

                                                
3 Om lag 20 respondenter tilfaller hver av de nevnte kategoriene. Øvrige tilfaller også andre, men i lavere frekvens. Ingen av disse vil 

tas i betraktning videre i rapporteringen der de spesifiserte kategoriene omtales. Vi vil kun forholde oss til de selvrapporterte svarene 

gjennom analyser av kvantitative data, med mindre annet er spesifisert.   
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og hvordan man vinkler spørsmål. Et av grepene vi har tatt i undersøkelsen, er å åpne opp for at 

respondenter ikke trenger å besvare alle spørsmålene. Altså har noen av spørsmålene vært 

valgfrie. Dette gjør at det i deler av datasettet er færre besvarelser enn det totale antallet 

respondenter (se tabell 2.1).  

 

Spørreundersøkelser til frivillige registrert på Frivillig.no 

Gjennom hele evalueringsperioden sender vi ut månedlige spørreundersøkelser til nye frivillige 

som har registrert seg og meldt seg til oppdrag på Frivillig.no. Vi sender her ut to forskjellige 

undersøkelser; en til de nye frivillige som har meldt seg til ett oppdrag, og en til de nye frivillige 

som har meldt seg til flere oppdrag den samme måneden.  

 

Hensikten med undersøkelsene er å hente inn data om hvem som registrerer seg (alder, 

jobb/studieaktivitet, nasjonalitet), motivasjon for å bli frivillig og/eller registrere seg, samt 

opplevd kontakt med organisasjonen de meldte seg til.  

 

Kvalitative intervjuer med sektoren 

Både til forrige måling og til denne har vi gjennomført en rekke intervjuer. Målet med intervjuene 

til denne delrapporten har vært å undersøke hva som kjennetegner frivillige organisasjoner som 

lykkes med å rekruttere, ta imot og beholde nye frivillige, hvilke rekrutteringsprosesser som 

brukes, hvilke grupper som rekrutteres, samt hvordan kampanjen og dens virkemidler oppleves 

for organisasjonene og deres rekruttering.  

 

Frivillighet Norge sendte en liste over organisasjoner som har brukt Frivillig.no og som lykkes 

med rekruttering. Med utgangspunkt i denne listen, og gjennom snøballmetoden, ble det i 

forkant av denne rapporten gjennomført 16 telefonintervjuer med organisasjoners nasjonale 

nivå. Videre har vi gjennomført intervjuer med representanter for omkring 30 lokale 

organisasjoner og frivilligsentraler i fire casekommmuner. Disse intervjuene består i en 

kombinasjon av personlige intervjuer, telefonintervjuer og intervjuer i forbindelse med 

observasjon av frivillige aktiviteter. Alle informantene som ble intervjuet ble valgt ut med 

bakgrunn i deres nærhet/kjennskap til egen organisasjons rekrutteringsprosesser, 

organisasjonens aktivitetstilbud og arbeid med frivillige.  

 

Observasjon 

Ved siden av de tre deltakende observasjonene som ble gjort av frivillige organisasjoners 

aktiviteter, har vi også vært på observasjon under tre av Frivillighet Norges foredrag som 

omhandlet frivillig arbeid, rekruttering av nye frivillige og bruk av portalen Frivillig.no.  

 

Hensikten med observasjonene av Frivillighet Norges foredrag var å få innblikk i hvilken 

informasjon som blir gitt de frivillige organisasjonene som deltar. I tillegg ønsket vi å få vite mer 

om organisasjonenes opplevelse av foredragene.  
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3. ERFARINGER MED FRIVILLIG.NO 

Nettportalen Frivillig.no er en viktig del av kampen for fellesskap og sosial støtte. I dette kapitte-

let beskriver vi organisasjonenes erfaringer med, og vurdering av, Frivillig.no. Vi vil gi en beskri-

velse av de fordeler og utfordringer organisasjonene opplever ved å bruke Frivillig.no, samt suk-

sesskriterier for god bruk av portalen. 

Kort oppsummert er hovedfunnene fra kapittelet som følger:  

 

 

 

3.1 Økt kjennskap til Frivillig.no 

Når vi kun inkluderer de organisasjonene som har besvart både den første målingen og midtveis-

målingen, ser vi at det er en økning på 10 prosentpoeng i antallet organisasjoner som oppgir at 

de kjenner Frivillig.no.  

Figur 3-1: Kjenner du til Frivillig.no? (Frivillige organisasjoner n=1577) 

 

Organisasjonene som har kjennskap til Frivillig.no har fått kjennskap til portalen på ulike måter. 

Her oppgis sosiale medier, jobb/verv i en organisasjon og kurs eller konferanse oppgis hyppigst. 

Kjennskap til portalen via omtale i media er den kategorien som har økt mest siden første må-

ling.   
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• Andelen som kjenner til Frivillig.no øker 

• Frivillig.no bidrar til å tilgjengeliggjøre frivilligheten for alle 

• Frivillig.no oppleves som veldig brukervennlig 

• Bruk av portalen medfører økt antall henvendelser fra potensielle frivillige 

• Portalen gir en god mulighet for å promotere egen organisasjon 

• Lett å dele annonsene i andre kanaler, som egne hjemmesider og Facebook 

• Organisasjoner når ut til de som ikke kjenner organisasjonene fra før 

• Potensielle frivillige blir mindre avhengige av å allerede kjenne til frivillige personer 

eller organisasjoner, noe som er særlig viktig for nyinnflyttede 

• Noen organisasjoner kvier seg for å bruke portalen fordi det innebærer å skulle admi-

nistrere mange henvendelser, også fra uaktuelle kandidater 

• Frivillig.no gir gode muligheter for å få arbeidserfaring med relevans for studier eller 

for å øke språkkunnskaper og få attester 
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Figuren under viser hvordan organisasjonene har fått kjennskap til Frivillig.no, fordelt på første 

måling og midtveismålingen.  

Figur 3-2: Hvor har du hørt om Frivillig.no? (Frivillige organisasjoner: n=1105 første måling, n=1025 
midtveismåling) 

 

 

 

 

 

 

3.2 Hvem rekrutteres gjennom Frivillig.no? 

Nettsiden har fått en økning i besøkstall og i 2017 hadde nettsiden over 30 000 besøk i måne-

den.4  

For å få kunnskap om hvem som blir rekruttert via Frivillig.no har vi spurt organisasjonene som 

har erfaring med rekruttering gjennom Frivillig.no om de ser noen kjennetegn ved de frivillige 

som bli rekruttert gjennom denne portalen versus andre rekrutteringskanaler. I tillegg har fått 

informasjon av frivillige som har registrert seg på Frivillig.no og som har besvart vår spørre-

undersøkelse. 

Vi har funnet følgende kjennetegn ved de som rekrutteres via Frivillig.no: 

• Flest kvinner 

• De er ofte yngre enn de som rekrutteres gjennom andre kanaler 

• De representerer et større etnisk mangfold enn hva som er i organisasjonene fra tidligere 

• Flere av dem kjenner ikke organisasjonen de henvender seg til fra tidligere 

• De fleste har høyere utdanning 

 

Flest kvinner 

70 prosent av frivillige registrert på Frivillig.no som har besvart spørreundersøkelsen er kvinner.  

 

To av organisasjonene vi har intervjuet har fortalt at de synes det er utfordrende å rekruttere 

menn via Frivillig.no, i likhet med gjennom andre kanaler. 

 

Flere yngre melder interesse gjennom Frivillig.no 

Flere har erfaringer med at rekruttering gjennom Frivillig.no i større grad bidrar til rekruttering av 

yngre mennesker. Dette gjelder også til frivillig arbeid som tradisjonelt sett er blitt utført av 

eldre.  

                                                
4 Tall fra Frivillighet Norge 
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Tall fra spørreundersøkelsen viser at det er en hovedvekt av yngre personer som har registrert 

seg som frivillige via Frivillig.no. 37 prosent er i alderen 18-29 år og 28 prosent er i alderen 30-

44 år. Det er imidlertid også nærmere 30 prosent som er over 45 år.  

 

Figur 3-3: Alder (Frivillige registret på Frivillig.no n=1604) 

 

 

Flere organisasjoner, som har rekruttert via Frivillig.no, har fått erfaring med nye aldergrupper 

som de tidligere ikke har hatt fokus på å rekruttere. En av organisasjonene, som tidligere hadde 

en stor overvekt av eldre kvinner, forteller følgende om erfaringene etter å ha tatt i bruk Frivil-

lig.no: 

 Vi tenkte vår «mønsterfrivillig» ville være pensjonist, men så utvik-

let det seg annerledes. Har fått masse unge folk gjennom Frivillig.no. 

Mange unge studenter. Gir en annen type energi inn i prosjektet. Vi 

tenker at generasjonsmøter og viktigheten av det blir ivaretatt.  

                                                                           Leder nasjonalt nivå 

 

Etnisk mangfold 

Flere av organisasjonene som har rekruttert gjennom Frivillig.no sier de får et større etnisk 

mangfold gjennom denne rekrutteringen. Dette gjelder ulike typer organisasjoner. Blant annet 

har organisasjoner som retter seg mot etniske minoriteter opplevd en økning i antall henvendel-

ser fra etniske nordmenn og motsatt. 

 

Tall fra spørreundersøkelsen til frivillige registrert på Frivillig.no viser at 31 prosent har foreldre 

som er født i et annet land enn Norge og at 26 prosent har foreldre som er født i et land utenfor 

Norden.  

Figur 3-4: Er noen av dine foreldre født i et annet land enn Norge? (Frivillige registret på Frivillig.no 
n=1587) 
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Ulik erfaring fra frivillig arbeid 

Det er personer med ulike erfaringer fra frivillig arbeid som rekrutteres gjennom Frivillig.no. I 

spørreundersøkelsen til frivillige registrert på Frivillig.no blir respondentene spurt om erfaring fra 

frivillig arbeid. 36 prosent oppgir at de ikke har erfaring fra frivillig arbeid fra tidligere.  

 

Figur 3-5: Har du vært frivillig siste 12 måneder før du meldte deg gjennom Frivillig.no? (Frivillige regi-
strert på Frivillig.no n= 574) 

 

 

 

 

Stor andel med høyere utdanning 

Tall fra spørreundersøkelsen viser at flertallet av de frivillige som er registrert på Frivillig.no har 

høyere utdanning. 61 prosent oppgir å ha høyskole- eller universitetsutdanning opp til eller over 

4 år. Andelen med grunnskole eller videregående som høyeste utdanningsnivå er størst i de 

yngre gruppene, som ikke har hatt anledning til å gjennomføre høyere utdanning enda.  
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3.3 Frivillig.no som rekrutteringskanal 

Stadig flere organisasjoner, både på nasjonalt og lokalt nivå, benytter Frivillig.no til rekruttering 

av frivillige.  

Frivillig.no benyttes av ulike typer organisasjoner som til sammen har et stort mangfold av akti-

viteter. Under følger en oversikt over andelen som har benyttet Frivillig.no til rekruttering fordelt 

på type organisasjon. Figuren viser at organisasjoner innen utdanning og forskning, internasjo-

nale organisasjoner, humanitære organisasjoner samt helse- og sosial er de typer organisasjoner 

som i størst grad har benyttet portalen til rekruttering.  

Figur 3-6: Har din organisasjon brukt Frivillig.no til rekruttering? Krysset med type organisasjon. (Frivil-
lige organisasjoner n=1025) 

 

 

Organisasjoner som har besvart at de ikke har brukt Frivillig.no til rekrutteringer er blitt spurt om 

å oppgi årsaken til dette. De mest gjentagende tilbakemeldingene er at organisasjonen ikke har 

hatt behov for å rekruttere gjennom Frivillig.no fordi de enten har tilstrekkelig med frivillige eller 

de får nok frivillige gjennom andre rekrutteringskanaler. Flere gir også tilbakemelding om at de 
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har tenkt til å ta i bruk Frivillig.no i fremtiden. Enkelte gir tilbakemelding om at de ikke tror Frivil-

lig.no egner seg for dem fordi de ikke tror de vil treffe de «riktige» frivillige der.  

 

3.4 Fordeler ved å bruke Frivillig.no til rekruttering 

Frivillig.no trekkes av mange organisasjoner frem som en veldig godt egnet rekrutteringskanal.  

Informantene som bruker frvillig.no trekker frem følgende fordeler ved å benytte portalen: 

• Frivilligheten blir tilgjengelig gjennom Frivillig.no 

• Fin måte å promotere egen organisasjon 

• Rekrutterer mange frivillige 

• Lett å dele annonsene fra Frivillig.no i andre kanaler 

• Frivillig.no gir annonsene profesjonell utforming  

• Organisasjoner når ut til de som ikke kjenner organisasjonene fra før 

• Frivillig.no gir en god brukeropplevelse og er lett å administrere 

• Organisasjoner kan rekruttere bredere geografisk (og dermed også demografisk?) 

• Å kunne søke på type aktivitet gir frivillige som brenner for aktiviteten 

 

 

Frivilligheten blir tilgjengelig gjennom Frivillig.no 

En av de gjentagende positive tilbakemeldingene knyttet til Frivillig.no er at siden bidrar til at fri-

villigheten blir gjort tilgjengelig for de som kunne tenke seg å engasjere seg som frivillig.  

En portal som Frivillig.no reduserer behovet for å kjenne til frivillige organisasjoner i nærmiljøet 

eller vite hvilke organisasjoner som utfører hvilke typer arbeid. Kjenner man til portalen kan man 

enkelt komme i kontakt med noen som driver frivillig arbeid i tråd med egne interesser og som i 

tillegg har et behov for frivillige i den perioden man selv ønsker å bidra.  

Å samle det frivillige arbeidet under én portal trekkes frem som særlig positivt for tilflyttere. 

Disse har gjerne begrenset kjennskap til lokalmiljøet og ofte et behov for å etablere nettverk. 

Tidligere var man i større grad avhengig av å allerede ha kontakter i nærmiljøet for å komme inn 

i de frivillige aktivitetene og miljøene.  

 

 Frivillig.no er et fint verktøy. Og frivillighet Norge en fin paraply. Et 

knutepunkt som kan synliggjøre det man kan bidra med. Opplever å 

få henvendelser fra folk som vil bidra som tidligere ikke så tilgjenge-

ligheten  

Leder for frivillighet  

 

Bidrar til større mangfold 

Flere organisasjoner forteller at rekruttering gjennom Frivillig.no bidrar til et større mangfold 

blant de frivillige. En hovedårsak til dette oppgis å være at de tidligere primært har rekruttert via 

nettverket til de som allerede er frivillige. Dette har bidratt til at nye frivillige i stor grad har hatt 

samme bakgrunn som de eksisterende frivillige, både når det gjelder kultur, etnisitet, utdan-

ningsnivå og alder.  

 

En av organisasjonene som har tatt i bruk Frivillig.no de siste årene forteller at de hadde utford-

ringer med å finne nok frivillige til sine arrangementer og at de frivillige de rekrutterte tilhørte en 

veldig homogen gruppe. Organisasjonen opplever at Frivillig.no har bidratt til at de får rekruttert 

et større mangfold, både til verv i organisasjonen og til aktiviteter.  
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Det er ganske spredt, både alder, kjønn, kulturell bakgrunn. Er nok 

det [Frivillig.no] som gjør at man får mer mangfold blant de frivil-

lige. 

   Frivillig organisasjon 

 

Fin måte å promotere egen organisasjon 

Frivillig.no oppgis å være en god måte for frivillige organisasjoner å vise seg frem på. Dette trek-

kes frem som et poeng både av mindre og større organisasjoner. For mindre organisasjoner er 

det viktig å være synlig for at lokalsamfunnet skal få kjennskap til at de eksisterer. 

 

Før fantes ingen slik arena, så at en organisasjon som Frivillighet 

Norge – det er deres rolle – men at de gjør dette det er kjempetopp. 

Så kan organisasjoner gjøre seg synlige med sine behov. Det er vel-

dig viktig for mindre organisasjoner  

Leder nasjonalt nivå 

De større organisasjonene trekker særlig frem at Frivillig.no bidrar til at de kan vise mangfoldet i 

arbeidet de utfører og mulige frivillige oppdrag man kan delta på. Enkelte av de store organisa-

sjonene viser til at de ofte kun er kjent for noen få av de aktivitetene de tilbyr og at nye frivillige 

forteller at de blir overrasket over alle mulighetene og aktivitetene i organisasjonen.  

 

Flere organisasjoner forteller at de har annonse ute på Frivillig.no også når de ikke har spesifikke 

oppdrag, nettopp for å promotere organisasjonen sin. Muligheten for, og fordelene ved, å ha en 

side på Frivillig.no med informasjon om organisasjonen også uten at de har spesifikke oppdrag er 

ikke tilstrekkelig kjent blant en del av organisasjonene som kjenner til portalen.  

 

Rekrutterer mange frivillige 

Organisasjonene som benytter Frivillig.no forteller at de ofte får veldig god respons på sine an-

nonser. En av de frivillige organisasjonene sier de rekrutterer om lag 80 % av sine frivillige gjen-

nom Frivillig.no og at de kun bruker én annen rekrutteringsmetode, der de henvender seg direkte 

til lokale grupper.  

En annen organisasjon sier også at de rekrutterer mange fra Frivillig.no, og at Frivillig.no har gitt 

dem tilgang til nye typer frivillige. 

Jeg har fått henvendelser fra frivillige som jeg ellers aldri ville fått 

kontakt med. Hvis ikke [Frvillig.no eksisterte] måtte jeg brukt utro-

lig mye mer tid på oppsøkende virksomhet. Jeg tror og håper de 

andre organisasjonene opplever det samme og at det har et stort po-

tensial.  

Frivillig organisasjon 

En annen organisasjon opplyser at en av lokalforeningene la ut en aktivitet på Frivillig.no og på 

under ei uke var det godt over åtti personer som meldte interesse for aktiviteten. En av lokal-

foreningene under den samme organisasjonen gjorde det samme og opplevde at antallet som re-

gistrerte sin interesse på Frivillig.no nærmest tilsvarte lokalforeningens medlemsantall. 

 

Lett å dele annonsene fra Frivillig.no i andre kanaler 

Flere organisasjoner forteller at de deler annonser fra Frivillig.no på egne hjemmesider og på 

Facebook. De opplever videre at det å dele annonsene i andre kanaler bidrar til et større antall 
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henvendelser. Mange deler egne annonser i disse kanalene, men flere forteller at de også deler 

oppdrag fra andre lokale frivillige organisasjoner.  

I tillegg til egne delinger, opplever flere en stor oppgang i antall henvendelser når Frivillighet 

Norge deler organisasjonenes annonser på sin Facebook-side. 

 

Frivillig.no gir annonsene profesjonell utforming  

Av organisasjonene som bruker Frivillig.no er flere opptatt av å fortelle at annonsene automatisk 

ser fine ut og at det kan spare organisasjonen for arbeidet med å utarbeide en egen mal. Dette 

er sørlig viktig for mindre organisasjoner som ikke har denne kompetansen tilgjengelig i egen or-

ganisasjon. En av organisasjonene forteller at de ikke har hatt en egen mal for å lage annonser 

og at annonsene de hadde tidligere derfor så uprofesjonelle og lite attraktive ut. Ved å benytte 

Frivillig.no får de mulighet til å utarbeide annonser som ser profesjonelle ut som de senere kan 

dele på egne sider. 

 

Vi fremstår som mer profesjonelle på Frivillig.no. Den [Frivillig.no] 

ser profesjonell ut og da fremstår vi som det selv også. 

    Frivillig organisasjon 

 

Frivillig.no gir en god brukeropplevelse og er lett å administrere  

84 prosent av de som har erfaring med Frivillig.no sier seg helt eller delvis enige i påstanden om 

at Frivillig.no er enkel å bruke.  

I intervjuer med organisasjoner som har erfaring med portalen kommer det også frem at porta-

len oppleves som enkel og brukervennlig. Det krever lite kompetanse for å ta i bruk portalen og 

opprette annonser. Det er også enkelt å administrere de som har meldt sin interesse til aktivite-

tene. 

 

Frivillige som brenner for aktiviteten  

Flere av organisasjonene vi har intervjuet er opptatt av at frivillige som rekrutteres gjennom Fri-

villig.no ofte har et mindre tett forhold til eller mindre kjennskap til organisasjonen de søker seg 

til. Flere opplever imidlertid at de frivillige som melder seg gjennom portalen har et stort enga-

sjement for aktiviteten de melder seg til og sier videre at dette er svært positivt.  

 

Enkelte av organisasjonene synes det er verdifullt med frivillige som har god kjennskap til organi-

sasjonen allerede før de melder seg som frivillig. Det fremkommer fra intervjuene at det er delte 

meninger blant organisasjonene knyttet til dette, for mens enkelte synes kjennskap til organisa-

sjonen er en nødvendighet, synes andre det er viktigere at de frivillige har engasjement for akti-

viteten de ønsker å jobbe med.  

En informant, på nasjonalt nivå i en organisasjon, forteller at hun antok at de frivillige som ville 

melde seg gjennom en slik portal ikke ville ha god nok kunnskap om organisasjonen de meldte 

seg til, og derfor ikke føle eierskap eller forpliktelse. Dette var noe hun igjen antok ville føre til 

mye gjennomtrekk, og svak tilknytning mellom frivillig og organisasjon. Erfaringene, etter å ha 

benyttet portalen var imidlertid svært positive. Organisasjonen anbefaler nå portalen for sine lo-

kalforeninger. At de frivillige velger organisasjonen basert på aktivitetene de ønsker å bidra til, 

ser hun ikke lenger som en hindring:  

De kommer inn for å gjøre oppdrag, og det andre er organisasjonen 

sin utfordring! Frivillig.no er et fint verktøy for å innhente frivillige. 

Og så må organisasjonen gjøre seg kjent  

Leder nasjonalt nivå 
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3.5 Utfordringer knyttet til bruk av Frivillig.no til rekruttering 

Vi har, både i intervjuer med organisasjoner og i spørreundersøkelsen, spurt organisasjoner som 

har valgt å ikke bruke Frivillig.no om årsaken til dette. Vi har også spurt om det er noen utford-

ringer knyttet til bruken av portalen for de organisasjonene som bruker denne til rekruttering av 

frivillige. 

 

I intervjuer med organisasjoner som kjenner til Frivillig.no, men som ikke ønsker å benytte port-

alen, er det følgende årsaker som hyppigst trekkes frem: 

• Tror det krever for mye administrasjon 

• Føler ikke de har den tekniske kompetansen som er nødvendig 

• Frykter at egne oppdrag vil drukne i mengden 

• Tror frivillige fra Frivillig.no blir kortere i organisasjonen 

• Tror ikke Frivillig.no tiltrekker seg deres målgruppe frivillige 

 

Organisasjoner som har brukt Frivillig.no, nevner noen av de samme ulempene, ved siden av de 

følgende: 

 

• Uaktuelle kandidater medfører mye administrasjon 

• Vanskelig å finne frem til oppdragene 

 

Uaktuelle kandidater medføre mye administrasjon 

Flere av organisasjonene forteller at de opplever at mange av de som registrerer seg gjennom 

Frivillig.no ikke besvarer henvendelsene fra organisasjonen. De antar at dette har sammenheng 

med at terskelen for å melde interesse er lavere på Frivillig.no enn når man tar direkte kontakt 

med organisasjonen.  

Organisasjonene opplever i ulik grad dette som et problem. Noen sender en generell henvendelse 

til alle som registrerer seg og opplever i liten grad at det er utfordrende at noen velger å ikke be-

svare denne. Andre følger tettere opp med å ringe eller sende personlig henvendelse, i disse til-

fellene kan det oppleves som unødvendig ressurskrevende når personene ikke besvarer henven-

delsene eller melder at de ikke er interessert i oppdraget.   

Flere av organisasjonene som er intervjuet er skeptiske til å benytte Frivillig.no fordi de har erfart 

eller hørt andres erfaringer med at det krever mye administrasjon å følge opp personer som mel-

der interesse, men som viser seg å ikke være aktuelle som frivillige.  

 

Vanskelig å finne frem til oppdragene 

Enkelte organisasjoner, som har brukt Frivillig.no til rekruttering over en lengre periode opplever 

å få færre henvendelser nå enn tidligere. Dette ser de i sammenheng med at det stadig blir flere 

oppdrag å velge mellom for de frivillige, ettersom flere organisasjoner registrerer seg og sine 

oppdrag. Det vises også til at noen store organisasjoner har mange annonser ute, noe som kan 

gå på bekostning av synligheten til mindre organisasjoner. 

Enkelte av organisasjonene mener denne utfordringen også har sammenheng med at brukere sø-

ker etter spesielle ord eller organisasjoner som gjør at noen faller utenfor søkefeltet.  Flere øns-

ker at de frivillige kunne ha mulighet til å legge inn mer informasjon om for eksempel aktiviteter 

de ønsker å jobbe med eller interesser de har for å øke sjansen for at de finner frem til deres 

oppdrag.  

 

Tror ikke Frivillig.no tiltrekker seg deres målgruppe frivillige 

Enkelte organisasjoner, som benytter frivillige til aktiviteter som ikke handler om å hjelpe andre, 

er usikre på om Frivillig.no treffer deres målgrupper.  
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En av de frivillige, kulturelle organisasjonene mener Frivillig.no ikke er en portal som retter seg 

mot deres typer frivillige. De opplever at Frivillig.no appellerer mer til de frivillige som ønsker å 

hjelpe andre. Hos dem handler frivillighet om å gjøre noe frivillig for å dyrke en interesse.  

Mange som er med oss er med fordi de vil kose seg. Ikke for å hjelpe 

noen. De vil dyrke en egen interesse og hobby. 

Leder nasjonalt nivå 

Frivillige fra Frivillig.no blir værende kortere i organisasjonene 

Noen av organisasjonene som rekrutterer frivillige fra Frivillig.no opplever at de frivillige fra port-

alen blir værende kortere i organisasjonen enn frivillige rekruttert fra andre kanaler. Organisasjo-

nene kan imidlertid ikke gi noe entydig svar på hva som er årsaken til dette, og det kan skyldes 

en kombinasjon av flere forhold.  

 

De frivillige som rekrutteres fra Frivillig.no har, som tidligere nevnt, noen fellestrekk. De er 

gjerne yngre enn de andre frivillige i organisasjonene, og flere har ikke noen særlig kjennskap til 

organisasjonene de melder seg til. Dessuten krever det lite fra de frivillige å melde seg via denne 

rekrutteringskanalen, noe som kan medføre at frivillige melder seg til flere organisasjoner samti-

dig, eller at de får kalde føtter hvis de ikke hadde tenkt godt igjennom hva det innebærer å 

melde seg som frivillig.   

 

Tror man finner ut at man skal være frivillig i et lyst øyeblikk. Men så 

er det vanskelig å etablere nye vaner.  

Frivillig organisasjon 

De frivillige som kommer gjennom denne portalen er ofte mest interesserte i aktiviteten de har 

meldt seg til, og føler ikke nødvendigvis tilknytning til organisasjonen. Dette er noe organisasjo-

nen kan jobbe med, slik at de kan beholde den frivillige til andre aktiviteter selv om den opprin-

nelige aktiviteten opphører, eller den frivillige blir umotivert til å fortsette med akkurat denne ak-

tiviteten.  

 

Noen organisasjoner velger å bruke de frivillige fra Frivillig.no til ad hoc frivillighet, og heller inn-

rullere enkeltpersoner til den langvarige frivilligheten på sikt, hvis de synes motivert for det.   

 

3.6 Frivillig.no for arbeidserfaring 

Flere av organisasjonene forteller at frivillig arbeid er en god måte å skaffe seg nettverk, kompe-

tanse, referanser og erfaring som kan gjøre det enklere å få fast jobb. Det kan også være en fin 

arena for å få den språktreningen som er nødvendig for å søke andre jobber. 

En av organisasjonene sier at de, i tillegg til å bruke Frivillig.no til rekruttering av frivillige, bruker 

portalen aktivt overfor sine målgrupper for å bistå med å skaffe arbeidserfaring og referanser. 

Dette er noe de har god erfaring med. Der jobbannonsene på Finn.no ofte stiller for høye krav til 

kompetanse og erfaring, kan annonsene på Frivillig.no være en god inngangsport for mange, for 

eksempel innvandrere. De forteller videre at mange av de som er frivillige i deres egen organisa-

sjon har vervet seg som frivillig for å få arbeidserfaring.  

Bruker Frivillig.no også for å hjelpe målgruppen vår ut i arbeid. Få 

innvandrere uten arbeidserfaring for å få referanser og få en jobber-

faring den veien. Fantastisk når det kommer til integrering. Mange 

som kommer til oss gjør det også for å få erfaring, referanse og et 

sosialt nettverk 

Leder nasjonalt nivå  
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4. KURS, PROFILERING OG MARKEDSFØRING 

 

Frivillighet Norge står for koordinering av Kampanjen for fellesskap og sosial støtte. Denne rollen 

innebærer kurs- og foredragsvirksomhet, profilering og markedsføring samt drift av Frivillig.no 

som er beskrevet i forrige kapittel. 

Kampanjen har fått et eget helhetlig grafisk uttrykk tett opp mot Frivillig.no. Det produseres 

filmer, bilder og historier som et stort mangfold av frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, me-

nigheter og kulturfestivaler benytter, deler og fremmer i sine ulike kanaler, i tillegg til den betalte 

markedsføringen som kampanjen utfører.  

Kunnskapen og innsikten Frivillighet Norge oppnår gjennom kontakt med organisasjoner, kurs 

møter og drift av Frivillig.no deles med de frivillige organisasjonene gjennom blant annet nyhets-

brev, konferanser, foredrag og kurs. 

Kort oppsummert er hovedfunnene fra kapittelet som følger:  

 

 

 

 

4.1 Kurs og foredrag 

Frivillighet Norge arrangerer en rekke kurs og holder foredrag på ulike arenaer. I 2017 ble det 

gjennomført til sammen 63 ulike foredrag, kurs og workshops. 

Rambøll har sendt ut spørreundersøkelser til deltagerne på kursene. I tillegg har vi hatt observa-

sjon på tre ulike arrangementer, et kurs for frivillige organisasjoner i en kommune, en konfe-

ranse i regi av Frivillighet Norge og et foredrag for ledere en i en større frivillig organisasjon. 

Foredragene tar for seg ulike temaer som samarbeid mellom kommuner og frivillighet, rekrutte-

ring av frivillige, frivillighet som inkludering og introduksjon til Frivillig.no. Foredragene tilpasses 

hvert arrangement og målgruppene som er til stede.  

 

4.1.1 Hvem er deltagerne? 

Frivillighet Norge har presentert Frivillig.no på over 60 konferanser, kurs og workshops i løpet av 

2017 for til sammen mer enn 3 700 deltagere. 

 

Antallet deltagere på arrangementene og kursene der Frivillighet Norge enten er arrangør eller 

foredragsholder varierer stort. Hovedvekten av kursdeltagere som har besvart spørreundersøkel-

sen, 95 prosent, kommer fra frivillige organisasjoner. 45 prosent representerer lokallag, 22 pro-

sent sentralledd og 22 prosent regions/fylkesledd.  

 

Svarene på spørreundersøkelsen viser at deltagerne har ulike ansvarsområder i organisasjonene 

sine, men flertallet oppgir lederansvar (42 prosent) eller styrearbeid (37 prosent) som et av sine 

ansvarsområder. Videre er det 21 prosent som har rekruttering eller frivilligkoordinator som en 

av sine ansvarsområder. 

 

 

• Deltagere på Frivillighet Norges kurs gir gode tilbakemeldinger på innholdet 

• Kursene gir deltagerne økt kunnskap og bevissthet om rekruttering generelt og rekrut-

tering av ulike målgrupper 

• De som kjenner til reklamefilmer og annet profileringsmateriell vurderer disse som 

svært gode og hensiktsmessige 

• Flere organisasjoner ser en økning i antall henvendelser når reklamefilmer og lokale 

kampanjer har vært rullet ut 

• De som har samarbeidet med Frivillighet Norge opplever dette samarbeidet som svært 

positivt 
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Figur 4-1: Hvilke ansvarsområder har du i din organisasjon? (kursdeltagere n= 282) 

 

 

 

 

4.1.2 Deltagerne er veldig godt fornøyd med kursene 

Både besvarelsene på spørreundersøkelsen og samtaler med deltagere viser at deltagerne er vel-

dig fornøyd med kursene og innholdet i foredragene.  

 

95 prosent av deltagerne som har besvart undersøkelsen sier de er veldig eller litt fornøyd med 

kurset. I tillegg svarer 93 prosent at de ville anbefalt kurset/foredraget til andre organisasjoner.  

 

Figur 4-2: Hvor fornøyd var du med foredraget/kurset? (kursdeltagere n=268) 

 

 

 

Ved arrangementene Rambøll har gjort observasjon ved, har deltagerne vist engasjement og in-

teresse for temaene som blir introdusert. Flere av deltagerne forteller at de har fått ny kunnskap 

om frivillig arbeid og rekruttering.  
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Flertallet av deltagerne som har besvart spørreundersøkelsen oppgir også at de opplever innhol-

det i kursene og foredragene som nyttig for egen organisasjon. Som vist i figuren under svarer 

74 prosent at de opplever kurs og foredrag som relevante eller svært relevante. 

 

Figur 4-3: I hvilken grad opplevde du innholdet som relevant for de oppgavene som din organisasjon 
har? (kursdeltagere n=247) 

 

 

 

 

4.1.3 Bidrar kursene til endringer i rekrutteringsprosesser og -strategier? 

Kursene og foredragene inneholder blant annet temaet rekruttering og mangfold. Deltagerne på 

kursene oppgir i spørreundersøkelsen at de har fått økt bevissthet om hvordan de bør gå fram for 

å rekruttere frivillige med en annen bakgrunn enn de som er frivillige i organisasjonen fra før, 

samt hvordan de skal rekruttere nye frivillige som ikke har verv i andre organisasjoner.  

Over halvparten oppgir også at de i svært høy eller høy grad er enige i påstanden om at de tror 

foredraget eller kurset bidrar til at de rekrutterer flere enn de ellers ville gjort.  

 

Figur 4-4: I hvilken grad er du enig i følgende påstander? (kursdeltagere n=244) 
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Frivillighet Norge sier de får gode tilbakemeldinger på at holdningsskapende arbeid, 

bevisstgjøring og argumenter for økt inkludering samt større mangfold i organisasjonene 

oppleves som svært nyttige kompetansetiltak selv fra organisasjoner som ikke har begynt å 

benytte Frivillig.no ennå. På denne måten opplever de at kampanjen bidrar til varig endring i 

frivillig sektor. 

 

4.2 Markedsføring – lokal profilering og reklamefilmer 

En viktig del av kampanjen handler om å promotere frivillig arbeid og Frivillig.no. Det er kjørt ut 

kampanjer både i landsdekkende medier og lokalt. I tillegg er det laget en rekke små filmer som 

er tilgjengelig på Frivillig.no og andre kanaler, som Facebook og Instagram.  

 

Frivillighet Norge ser stor verdi i at frivillig sektor markedsføres og får hyppige tilbakemeldinger 

fra medlemsorganisasjoner som opplever seg involvert i kampanjen og markedsføringen og be-

nytter seg av mulighetene dette skaper. 

 

4.2.1 Reklame og filmer bidrar positivt 

Mange av informantene har kjennskap til Frivillig.no gjennom de reklamer og filmer kampanjen 

har. Særlig er reklamen om «Per» godt kjent. Denne viser en eldre mann som via en tv-skjerm 

tilbyr en kopp kaffe til personer som venter på bussen på et busstopp i Oslo.  

Flere av organisasjonene vi har snakket med opplever at antall henvendelser fra mennesker som 

ønsker å være frivillige øker når reklamer og lokale kampanjer har rullet ut.  

 

De gjør så fine stunt også. Det ser vi direkte resultater av. Reklame 

på busser og sånn. Er så fint at de har sånn noen ganger i løpet av et 

år 

                                                                  Frivillig organisasjon 

Vi har også snakket med frivillige som sier at de har ønsket å bli frivillige etter å ha sett filmsnut-

ter om frivillig arbeid.  

 

Personer på de nasjonale nivåene i en del av organisasjonene vi har snakket med sier de synes 

det er synd at kampanjen ikke har vært synliggjort bedre for dem. Flere forteller at de ikke var 

klar over kampanjen, men at de gjerne kunne ha hektet seg på med egen organisasjons rekrut-

teringsstrategi. De opplever kampanjen som viktig og budskapet som treffende og i tråd med 

egne prioriteringer. 

 

Vanskelig å vurdere [kampanjen] når man ikke har sett den, det er 

lysende at det behøves mer av fellesskap og sosial støtte! Dette er 

utviklende for et menneske! Du får jo like mye igjen som dem du gir 

tid til  

Leder nasjonalt nivå 

 

Selv om mange ikke har hørt om kampanjen, kjenner de fleste til Frivillig.no. En del kjenner også 

til at Frivillighet Norge driver kurs og foredrag om rekruttering.  

 

4.2.2 Stor enighet omkring kampanjens målsetting 

Det er stor enighet om at målsettingen med kampanjen har en stor verdi både for samfunnet og 

for enkeltmennesker. 
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En stor andel av de vi har intervjuet og som har snakket om kampanjen og dens formål har vært 

opptatt av mulighetene frivillig arbeid gir for tilhørighet og fellesskap. En talsperson for en orga-

nisasjon kunne fortelle at de kjente godt til at ensomhet og utenforskap var utfordringer som 

flere av deres frivillige og medlemmer tidligere hadde kjent på eller vært utsatt for. 

Om mulighetene som ligger i rekruttering av målgruppen sårbare og/eller potensielt ensomme til 

frivillig arbeid sier en organisasjon dette:  

Det er et sinnssykt, enormt, uforløst potensial!  

Leder nasjonalt nivå 

Flere organisasjoner som er intervjuet mener at samfunnet kan få mye igjen dersom organisasjo-

ner fikk til å rekruttere bedre fra denne gruppen mennesker, både i forbindelse med folkehelse 

og som et styrket bidrag til å løse forskjellige organisasjoners samfunnsoppdrag/formål.  

 

4.3 Samarbeid med Frivillighet Norge 

Flere av organisasjonene vi har intervjuet uttrykker, uten at de er spurt direkte om dette, at de 

er svært positive til at midlene til kampanjen er gitt Frivillighet Norge, og til at det er akkurat 

dem som skal forvalte kampanjen. Gjennom intervjuene snakket vi med mange organisasjoner 

som utviser stor tiltro til at Frivillighet Norge har kompetansen og kunnskap til å forvalte midlene 

på en god måte som kommer organisasjonene til gode.  

 

Tilnærmet alle vi har snakket med som har kjennskap til kampanjen har stilt seg svært positive 

til kampanjen og dens målsetting. Flere sier også at de kunne tenke seg å koble eget arbeid opp 

mot kampanjen i større grad. Enkelte organisasjoner uttrykker et ønske om at Frivillighet Norge 

skal involvere organisasjonene mer i arbeidet med kampanjen. En av disse sier at det kunne 

vært fint å bli informert om kampanjen på et tidligere tidspunkt for på den måten å kunne legge 

noen av målsettingene for kampanjen inn i egen strategi. 

 

Noen av organisasjonene vi har snakket med har samarbeidet med Frivillighet Norge, enten gjen-

nom utvikling av Frivillig.no eller gjennom utarbeidelse av reklamefilmer og deling av annonser. 

Alle disse sier de opplever samarbeidet med Frivillighet Norge som svært positivt, og at Frivillig-

het Norge fremstår som svært rettferdige og kompetente.  
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5. REKRUTTERE OG BEHOLDE PERSONER I RISIKO FOR 

UTENFORSKAP TIL FRIVILLIGHETEN 

Et av målene med Kampanjen for fellesskap og sosial støtte er å senke terskelen for deltagelse i 

allerede eksisterende fellesskap i frivilligheten. Dette er ment å styrke sosiale nettverk og mot-

virke ensomhet. 

 

En av problemstillingene som denne delrapporten belyser, er hva som kjennetegner organisasjo-

ner og rekrutteringsprosesser som bidrar til rekruttering av gitte typer frivillige, for å motvirke 

ensomhet og isolasjon.  

 

Vi har intervjuet flere organisasjoner om deres strategier og målsettinger for rekruttering, samt 

om hva organisasjonene gjør for å nå disse. Dette omfatter blant annet hvordan frivillige organi-

sasjoner jobber med rekruttering av ulike grupper frivillige og hva organisasjonene mener er vik-

tig for å beholde frivillige fra disse gruppene.  

 

I dette kapittelet fokuserer vi spesielt på rekruttering og ivaretakelse av grupper/personer som 

står i risiko for å oppleve utenforskap. I kapittel 6 og 7 beskriver vi organisasjonenes arbeid med 

samt suksesskriterier og barrierer knyttet til å rekruttere og beholde frivillige generelt.    

 

 

Hovedfunnene fra kapittelet er oppsummert i boksen under: 

 

 

 

 

 

 

Frivilligheten åpner for definisjonsmakt over egen ensomhet. Å jobbe som frivillig gir mennesker 

mulighet til å komme sammen uten å måtte uttrykke mangel på sosialt samvær. Frivilligheten er, 

i stor grad, en åpen og inkluderende arena der mennesker kan komme når de vil møte andre. Or-

ganisasjonene vi har intervjuet beskriver en utvikling der de i større grad tenker på mangfold i 

egen organisasjon og hvor inkludering og ivaretakelse av ulike typer frivillige innad i egen organi-

sasjon står mer og mer i fokus. 

 

 

5.1 Strategier og målsetting for rekruttering av ulike målgrupper 

Flere av organisasjonene vi har intervjuet i denne runden har klare målsettinger om å rekruttere 

frivillige som representerer ulike målgrupper. Tradisjonelle rekrutteringsprosesser, som nett-

verksrekruttering, har bidratt til at mange organisasjoner har utfordringer knyttet til at gruppen 

er svært homogen. Mangfold trekkes frem som viktig både for å skape et bedre miljø innad i or-

ganisasjonen, men også for å i større grad drive med inkluderingsfrivillighet. 

 

• Oppsøkende arbeid og formelle samarbeid er en god måte å arbeide på for å nå mål-

grupper som står i fare for å oppleve utenforskap 

• Å rekruttere bredt, gjennom åpne kanaler bidrar til å nå ut til flere 

• Mange har gode erfaringer med å rekruttere frivillige blant deltagere på egne aktivite-

ter og arrangementer  

• Det er viktig å ikke stille unødvendige krav for å være frivillig 

• Å tilrettelegge slik at noen frivillige kan gjøre enklere oppgaver muliggjør et større 

mangfold 

• Et bevisst forhold til å beholde frivillige er sørlig viktig for personer i risiko for utenfor-

skap for å redusere negative opplevelser 
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Vi har identifisert følgende konkrete tiltak for å rekruttere og beholde frivillige som kan stå i fare 

for å oppleve utenforskap og ensomhet: 

 

• Samarbeid med aktører som arbeider med målgruppen 

• Rekruttere frivillige fra egne aktiviteter 

• Lavere terskel for frivillig arbeid 

• Rekruttere bredt og gjennom flere kanaler 

• Invitere de frivillige til arrangementer som styrker de sosiale relasjonene  

 

 

Samarbeid med aktører som arbeider med målgruppen 

Flere av organisasjonene vi har intervjuet forteller at de aktivt oppsøker og etablerer samarbei-

der med arenaer der de treffer mennesker som kan stå i fare for å oppleve utenforskap. Dette 

gjelder for eksempel introduksjonskurs for innvandrere, NAV og kriminalomsorgen. Her finnes det 

mange som mangler egne nettverk eller som kun har tilgang på nettverk som ikke bidrar positivt 

til deres personlige vekst og utvikling. I tillegg gir samarbeid med disse arenaene tilgang til flere 

ressurssterke mennesker som bidrar positivt inn i de frivillige organisasjonene og aktivitetene. 

 

Jeg vil understreke at det er masse ressurser i NAV og sosialtjenes-

ten, og sånne som har aktivitetskrav. Vi benytter oss av det. Gir ar-

beidspraksis. Og videre i forhold til å engasjere seg i frivillig arbeid 

Frivillig organisasjon 

 

I mange av disse tilfellene gir slike samarbeid stor gevinst, både for den frivillige organisasjonen 

og den frivillige selv. De frivillige organisasjonene får frivillige med mye tid, kapasitet og ressur-

ser. Og de frivillige får et sosialt nettverk, arbeidstrening, sosial trening, språkopplæring med 

mer. Dette vil være verdifullt når man for eksempel skal etablere seg i en ny by eller søke arbeid.  

 

Rekruttere frivillige fra egne aktiviteter 

Mange frivillige organisasjoner tilbyr aktiviteter til familier og personer som opplever eller står i 

fare for å oppleve utenforskap, ensomhet og isolasjon. Flere av organisasjonene vi har intervjuet 

har et bevisst forhold til å rekruttere frivillige fra egne aktiviteter.  

 

En ansatt i en av de større organisasjonene, med ansvar for et aktivitetstilbud, forteller at de 

også rekrutterer både formelle og uformelle frivillige. Dette er en aktivitet for ungdom som re-

krutterer frivillige blant annet fra deltagergruppen. De formelle frivillige må ha politiattest og får 

et større ansvar for oppgaver. De «uformelle» frivillige er ikke registrert som frivillige, men får 

enklere oppgaver knyttet til aktiviteten. Den ansvarlige for aktiviteten forteller at det er stor 

verdi i å vise disse ungdommene tillit og gi dem ansvar, selv om de ikke formelt sett kan jobbe 

som frivillige innen denne aktiviteten.  

 

Flere forteller at de bruker deltagere til å gjøre oppgaver som ikke krever at den frivillige har 

gjennomgått kurs eller opplæring.  

 

Vi kaller dem kanskje ikke frivillige, men bruke dem som verter til 

kurskvelder, til å gå på tur, lære noen å sykle og så videre. 

  Frivillig organisasjon 
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Lavere terskel for frivillig arbeid 

Både formelle krav og krav til kompetanser øker terskelen for deltagelse i frivillig arbeid. Terske-

len for å ta steget ut i frivilligheten og inn i et fellesskap kan være særlig stor for de som kommer 

alene. Dersom potensielle frivillige i tillegg ikke opplever seg som tilstrekkelig ressurssterke for 

de frivillige aktivitetene, kan terskelen være enda høyere. Dette kan vi blant annet se for oss at 

er gjeldende for personer som av ulike årsaker står i faresonen for å oppleve ensomhet og isola-

sjon. Flere organisasjoner sier de har tatt inn frivillige som ikke har kapasitet til å ha ansvar for 

en aktivitet alene, men som har fått mindre ansvarsoppgaver og jobber side om side med andre 

frivillige på samme aktivitet. Noen av disse har ansvar for å koke kaffe, registrere fremmøtte del-

tagere og lignende, mens andre på samme aktivitet har mer krevende ansvarsområde.  

 

Det understrekes her at dette ikke gjør behovet for noen av de ulike typene frivillige overflødig, 

men at oppgavene deles inn på en måte som gjør at frivillige med ulike forutsetninger kan føle 

eierskap og tilhørighet til aktiviteten og organisasjonen.  Dette gir inkludering og mangfold, og er 

et godt grunnlag for personlig utvikling.   

Alle kan ha øyeblikk i livet der man ikke er på topp. De fleste kan bi-

dra med noe hvis de får gjøre noe som passer dem.  

Frivillig organisasjon 

Flere av organisasjonene har også aktiviteter der de ikke stiller krav om politiattest. Disse fortel-

ler at dette er viktig for å inkludere ulike målgrupper. Dette gjelder for eksempel ungdommer 

som har tatt noen dårlige valg tidlig i livet, eller personer som blir rekruttert via kriminalomsor-

gen.  

 

Rekruttere bredt og gjennom flere kanaler 

Å rekruttere bredt, gjennom ulike kanaler, er viktig. Noen når man lettest gjennom åpne kanaler 

som Facebook og Frivillig.no, mens andre har behov for en mer personlig invitasjon for å ønske å 

delta. 

 

Noen av organisasjonene påpeker at en strategi for å rekruttere personer i risiko for utenforskap 

fordrer en definisjon av denne gruppen mennesker. Enkelte synes det er ubehagelig å skulle 

bruke en samlebetegnelse på disse, eller å gjette på hvilke fellestrekk mennesker i risiko for 

utenforskap har. Andre mener de ikke nødvendigvis har noen fellestrekk i det hele tatt. Flere av 

organisasjonene som nevner dette mener derfor at den sikreste måten for dem som organisasjon 

å treffe sårbare grupper på, er å rekruttere bredt og gjennom flere kanaler.   

  

Invitere de frivillige til arrangementer som styrker de sosiale relasjonene  

Det sosiale ved å være frivillig er viktig for mange. Flere organisasjoner som er intervjuet trekker 

frem at det sosiale kan være spesielt viktig for de som har lite sosialt nettverk ellers. Mange ar-

rangerer sosiale arrangementer for å ivareta de frivillige og gi dem tilhørighet i organisasjonens 

sosiale miljø.   

 

En av organisasjonene vi snakket med sier de årlig arrangerer dataparty for de frivillige der de 

har felles aktiviteter og overnattinger i tre dager. Dette gir de frivillige rom for å bli ordentlig 

kjent med hverandre, og åpner for et vennskap som strekker seg utover de faste, frivillige aktivi-

tetene de jobber med i organisasjonen. 

Ja, vi har en gang i året et LAN sammen. Da er det overnatting og 

spilling i tre dager hvor vi bare spiller sammen – det gjør noe med 

folk. Da åpner man seg for alle som er der. Det blir litt som om man 

skulle dra på telttur og sove i telt sammen i flere dager. Man blir 

kjent.  

Frivillig organisasjon 
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6. REKRUTTERING AV FRIVILLIGE 

De frivillige organisasjonene har ulike tilnærminger til promotering og rekruttering av frivillige til 

organisasjoner. Flere anvender ulike kanaler til rekruttering av ulike grupper frivillige.   

 

6.1 Endring i rekrutteringsprosessene  

Flere av organisasjonene oppgir i intervju å gjennomgå en endring knyttet til rekruttering, både i 

bruk av rekrutteringskanaler og verktøy for rekruttering av frivillige. Noen av disse endringene 

kan man se små tendenser til i svarene fra spørreundersøkelsene mellom første måling og midt-

veismålingen.   

 

Figur 6-1 Hvilke kanaler har dere brukt for å rekruttere frivillige de siste 12 månedene? Flere svaralter-
nativer mulig 

 

 

Som det fremkommer av figuren ovenfor har det ikke skjedd store endringer i bruk av rekrutte-

ringskanaler hos de frivillige organisasjonene mellom første måling og midtveismålingen. Imidler-

tid ser det ut til å være en svak økning i bruk av de digitale kanalene Frivillig.no og Facebook og 

en nedgang i personlig rekruttering gjennom bekjente/nettverk.  

 

Ettersom spørsmålet om rekrutteringskanaler i undersøkelsene er flervalgspørsmål, er det ikke 

mulig å si noe om hvor ofte eller hvor mye organisasjonene bruker kanalene de rapporterer på. 

Det er heller ikke mulig å se om organisasjonene har redusert eller økt rekrutteringsinnsatsen i 

enkelte av kanalene de oppgir siden forrige undersøkelse. Det bør også understrekes at det er 

vanskelig å fastslå noe sikkert om endringer og mønstre i bruk av rekrutteringskanaler basert på 

undersøkelsene alene, ettersom de to målingene er foretatt med under 12 måneders mellomrom. 

Det er imidlertid flere som utdyper detaljer om rekruttering og bruk av ulike rekrutteringsmeto-

der i dybdeintervjuene. Til sammen vil dette kunne tegne et bilde av hva de frivillige organisasjo-

nene tenker om egne rekrutteringsprosesser, samt hvilke metoder og strategier de tar i bruk.  

 

Flere av organisasjonene, både på nasjonalt og lokalt nivå, forteller i intervju at de har endret 

sine rekrutteringsprosesser de senere årene. Særlig blir rekruttering gjennom digitale medier sta-

dig mer utbredt i organisasjonene vi har intervjuet. Også her trekkes både Facebook og Frivil-

lig.no frem som helt sentrale rekrutteringskanaler. Organisasjonene opplever at disse kanalene 
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gir god mulighet for å rekruttere på en effektiv måte. I tillegg når kanalene ut til et større antall 

mennesker og et større geografisk område enn ved rekruttering gjennom eksempelvis nettverk 

og nærmiljø.  

 

De fleste av organisasjonene vi har snakket med har fått gode erfaringer med rekruttering gjen-

nom digitale kanaler. Flere av disse opplyser å ha redusert bruken av andre kanaler til rekrutte-

ring av nye frivillige som et resultat av dette. Videre ser vi også at organisasjoner aktivt bruker 

ulike rekrutteringskanaler for å nå forskjellige målgrupper og spesifikke typer frivillige.  

 

 

6.1.1 Organisasjoner som bruker digitale rekrutteringskanaler bruker også flest kanaler 

Selv om noen av organisasjonene som i økende grad bruker digitale rekrutteringskanaler i inter-

vjuene oppgir å bruke mindre tid på andre rekrutteringskanaler enn tidligere, har de ikke sluttet 

å bruke tradisjonelle rekrutteringsmetoder. Dette blir særlig tydelig hvis vi eksempelvis sammen-

ligner organisasjoner som er registrerte på Frivillig.no med organisasjoner som ikke er registrert 

på Frivillig.no. Figuren under viser at organisasjoner som bruker Frivillig.no også bruker flere 

ulike rekrutteringskanaler enn andre organisasjoner.  

 

Figur 6-2 Kanaler organisasjonene har brukt for å rekruttere frivillige krysset med bakgrunnsvariabelen 
«bruker Frivillig.no5» 

 

 

 

Blant organisasjonene i det totale utvalget i midtveisundersøkelsen som besvarte spørsmål om 

rekrutteringskanaler er det 500 organisasjoner som bruker Frivillig.no og 1363 organisasjoner 

som ikke bruker Frivillig.no.6  

                                                
5 Dataene i bakgrunnsvariabelen «bruker Frivillig.no» er hentet fra portalen Frivillig.no kort tid før utsendelse av midtveisundersøkel-

sen. 

6 Organisasjoner som har registrert seg på Frivillig.no i tidsrommet mellom undersøkelsens første utsendelse og organisasjonens svar-

tidspunkt havner utenfor kategorien «bruker Frivillig.no». Dette kan videre forklare dissonans mellom de 12 informantene som oppgir 

å bruke Frivillig.no, men som likevel står oppført under «bruker ikke Frivillig.no» (disse utgjør 1% av de 1363 respondentene i katego-

rien). Blant organisasjonene som er registrert som «bruker Frivillig.no» er det 44 prosent som på spørsmål om bruk av kanaler til re-

kruttering ikke velger Frivillig.no. Årsaken til denne dissonansen kan være at vedkommende som besvarte undersøkelsen ikke husker / 

kjenner til at enkelte aktiviteter i organisasjonen benytter denne kanalen.   
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Som det fremkommer av figuren ovenfor, ser vi et tydelig skille mellom disse to gruppene i bruk 

av rekrutteringskanaler. Organisasjonene som bruker Frivillig.no bruker i gjennomsnitt 4,3 ulike 

kanaler til rekruttering av frivillige, mens organisasjonene som ikke bruker Frivillig.no i gjennom-

snitt kun bruker 2,5 ulike kanaler. Vi kan ut fra dette anta at organisasjonene som bruker Frivil-

lig.no er mer aktive når det gjelder rekruttering.  

 

6.1.2 Idrettsorganisasjoner skiller seg fra andre organisasjoner  

Både besvarelsene i spørreundersøkelsen til frivillige organisasjoner og intervjuene viser at re-

kruttering gjennom bekjente og nettverk fremdeles er en sentral og viktig rekrutteringskanal. Det 

samme gjelder rekruttering gjennom henvendelser til medlemmer og/eller foreldre, og frivillige 

som henvender seg direkte. Disse (til tross for en svak nedgang) oppgis fremdeles som de re-

krutteringskanalene som flest frivillige organisasjoner benytter seg av (jf. figur 6-1).  

 

Denne prosentfordelingen ser imidlertid noe annerledes ut hvis vi tar idrettsorganisasjonene ut 

av analysen. Idrettsorganisasjoner skiller seg fra andre organisasjoner når det kommer til hvilke 

kanaler som brukes hyppigst i forbindelse med rekruttering. Ettersom en relativt stor andel av 

utvalget i undersøkelsene tilhører denne kategorien, gir dette utslag på prosentfordelingen pre-

sentert i figur 6-1. Figuren under demonstrerer endringene en eksklusjon av idrettsorganisasjo-

nenes besvarelser medfører for prosentfordelingen til de hyppigst brukte rekrutteringskanalene i 

undersøkelsens organisasjoner.   

 

Figur 6-3 De hyppigst brukte kanalene for rekruttering av nye frivillige i 2017 uten idrettsorganisasjoner 
i utvalget 

 

 

 

Til tross for endret fordeling etter å ha tatt idrettsorganisasjonene ut fra det totale antallet re-

spondenter som besvarte dette spørsmålet i undersøkelsen, forblir rekruttering gjennom bekjente 

og nettverk den vanligste og mest sentrale rekrutteringskanalen. Det absolutt største utslaget for 

justeringen finner vi i svaralternativet henvendelser til medlemmer/foreldre. Av organisasjonene 

som oppgir dette som rekrutteringskanal er 53 prosent idrettsorganisasjoner.   

 

Dersom idrettsorganisasjoner ikke medregnes, er Facebook den rekrutteringskanalen som oppgis 

flest ganger etter frivillige henvender seg direkte og rekruttering gjennom bekjente/nettverk. 

Dette kan sees i sammenheng med informasjon vi fikk fra dybdeintervjuene, der de fleste av in-

formantene fortalte om bruk av disse rekrutteringskanalene. Særlig ble det trukket frem, av flere 

organisasjoner, at digitale kanaler som Facebook og Frivillig.no i større grad overtok for andre 

rekrutteringsmetoder, ved siden av rekruttering gjennom egne sosiale nettverk.       
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6.1.3 Nye rekrutteringsstrategier hos organisasjonene nasjonalt 

Flere av organisasjonene vi har snakket med har i løpet av de siste årene laget ny frivillighets-

strategi nasjonalt for å øke frivilligheten i organisasjonen. Frivillighetssatsingen omfatter i flere 

av organisasjonene nytt materiell, håndbøker, prosedyrer og verktøy for rekruttering.  

 

Flere av organisasjonene vi snakket med jobbet aktivt med å implementere en større bevissthet 

rundt rekruttering til sine lokalforeninger ved å formidle ulike taktikker og verktøy. Videre er det 

også flere organisasjoner som velger å gå bort fra inntektsbringende arbeid og over til å fokusere 

på å lage frivillige aktiviteter som treffer målgruppen mer direkte. De opplever dessuten at det er 

enklere å rekruttere til denne typen aktiviteter.  

 

 

6.2 Suksesskriterier for rekruttering av frivillige 

 

Følgende punkter trekkes frem som særlig viktige i forbindelse med rekruttering: 

 

• Synliggjøre organisasjonen og aktivitetene 

• Bredde i rekrutteringsmetoder når flere og gir mangfold 

• Bruke rekrutteringskanaler som er tilpasset gruppene man ønsker å nå  

• Etablere samarbeid med sentrale personer i ulike miljøer for økt mangfold 

• Rekruttering av deltagere på aktiviteter og arrangementer 

• Invitere til utprøving av aktiviteter og ikke låse eller forplikte de frivillige for tidlig  

• God informasjon og forventningsavklaring 

 

Under gis en nærmere beskrivelse av de ulike suksesskriteriene for rekruttering av frivillige.  

 

Synliggjøre organisasjonen og aktivitetene 

Flere organisasjoner sier de jobber med å synliggjøre organisasjonen sin for lokalmiljøet. De står 

på stand, er tilstede på lokale arrangementer, oppdaterer sosiale medier og nettsider. Flere sier 

videre at de linker til oppdragene sine eller organisasjonssiden sin på Frivillig.no. Ut over dette 

nevnes også omtale i lokalavis som et grep som gir synlighet i lokalsamfunnet.   

 

Ulike rekrutteringskanaler tiltrekker ulike typer frivillige 

Flere organisasjoner er opptatt av å ivareta de tradisjonelle rekrutteringsmetodene for å nå ut til 

samfunnsgrupper som ikke er like aktive brukere av internett og digitale plattformer. De hyppigst 

nevnte gruppene her er eldre og innvandrere.  

 

Vi prøver jo å nå ut bredt (…) Men det kan ha med at vi jobber mye 

på nett. Kanskje ikke alle har samme tilgang og nettverk som vi ope-

rerer i der. Så da kan jo for eksempel pensjonister og de med inn-

vandrerbakgrunn [falle utenfor]. 

Frivillig organisasjon 

 

Eldre, herunder pensjonister, er per i dag en særdeles stor og viktig del av frivilligheten, og en-

kelte frivillige organisasjoner består nesten utelukkende av denne gruppen. De eldre er mindre 

tilgjengelige gjennom sosiale medier og benytter i mindre grad internett enn de yngre. Flere fri-

villige organisasjoner sier at de ikke når denne gruppen gjennom digitale plattformer som Face-

book eller Frivillig.no.  

 

Ved å benytte et bredt spekter av rekrutteringskanaler og metoder vil det være lettere å nå ut til 

ulike type frivillige. Organisasjonene nevner her både rekruttering gjennom bekjente og nettverk, 

stand, lokalavis, digitale plattformer, samarbeid med introkurs eller NAV og rekruttering av delta-

gere fra egne aktiviteter. 
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Bruk av nye, digitale rekrutteringskanaler for å nå studenter og unge voksne 

Mange av organisasjonene som benytter digitale rekrutteringskanaler sier de får mange henven-

delser fra unge mennesker som ønsker å bidra med frivillig arbeid. Særlig blir Frivillig.no trukket 

frem som et verktøy som gir god rekruttering av unge. En av organisasjonene forteller at de har 

fått økt aldersspekteret i organisasjonen ved bruk av digitale rekrutteringskanaler, og at de nye 

frivillige rekrutterer gjennom sine nettverk. Dette har gitt organisasjonen flere frivillige, og såle-

des lettet arbeid med administrasjon og utlysninger i tilknytning til rekruttering av frivillige.  

 

 

Etablere samarbeid med sentrale personer i ulike miljøer for mangfold 

To av de frivillige organisasjonene forteller om en rekrutteringsmetode der de tar kontakt med 

sentrale personer innenfor gitte miljøer som de ønsker å rekruttere fra for å be om hjelp til å for-

midle behovet for frivillig innsats innad i disse miljøene. Dette er en rekrutteringsmetode som 

kan benyttes av organisasjoner som ønsker mangfold i organisasjonen, og som eksempelvis vis 

bidra til inkludering (og integrering). 

 

 

Rekruttering av deltagere på aktiviteter og arrangementer   

En del av organisasjonene forteller at de rekrutterer frivillige fra personer som deltar eller har 

deltatt på organisasjonens egne arrangementer eller aktiviteter. Noen av disse tar selv initiativ 

og rekrutterer aktivt fra deltagerne. Andre får henvendelser fra deltagere som ønsker å gjøre en 

innsats, få et større eierskap, eller bli en større del av organisasjonen og/eller teamet til den spe-

sifikke aktiviteten.  

 

Vi ser på alle som er deltagere på aktivitetene våre som potensielle  

frivillige  

Frivillig organisasjon 

Noen av organisasjonene opplyser at de har begynt å gjøre rom for at deltagere som ønsker å 

være frivillige kan få anledning, selv om de ikke er klare for å få like store eller krevende arbeids-

oppgaver som de øvrige frivillige på aktiviteten. Dette åpner for en positiv utvikling og delaktig-

het. 

 

 

Invitere til utprøving av aktiviteter, ikke låse eller forplikte de frivillige for tidlig  

Det kan, ifølge noen av organisasjonene vi snakket med, lønne seg å tilby potensielle frivillige en 

utprøving av aktivitetene – la dem bli kjent med organisasjonen før de velger aktivitet. Dette 

fremmes som en måte å vise de frivillige at frivillig arbeid i organisasjonen faktisk er frivillig, og 

at organisasjonen ikke forsøker å låse de frivillige til seg. En av organisasjonene sier at de erfarer 

at en slik tilnærming gir stabile frivillige som gradvis engasjerer seg mer. 

 

 

Mange er redde for å binde seg. Det første vi må si er man som frivillig er fri, 

ingen oppsigelsestid, vi skal finne noe man liker eller har tid til. Må ikke binde 

seg. Ofte så er det sånn at man får en fot innenfor, så blir man mer og mer 

med. 

Frivillig organisasjon  

 

God informasjon og forventningsavklaring 

De som melder seg som frivillig har ofte en formening om organisasjonen de kontakter og tanker 

om hvordan de selv ønsker å bidra som frivillig. Flere trekker frem det å gi god og realistisk infor-

masjon som viktig. 



Evaluering av kampanjen for fellesskap og sosial støtte – Andre Delrapport 

 

 

 

32 

 

Noen har kanskje lest om hva vi gjør i hele verden også kommer de 

til klubben og så er det bare å servere kaffe på gamlehjemmet de har 

å tilby. Da er det ikke helt hva de forventer, dessverre.  

   Leder nasjonalt nivå 

Det å være både ærlig og tydelig er viktig, både for å rekruttere og for å beholde frivillige.  Tyde-

lige annonser som gir en god beskrivelse av det frivillige arbeidet gjør det enklere for mange fri-

villige å ta kontakt. Organisasjonen bør for eksempel beskrive hvilke typer arbeid man skal ut-

føre, hvor mye tid man skal/kan bruke, hvor aktiviteten finner sted og når man er forventet å ut-

føre aktiviteten. 

 

Vise åpenhet og gi medlemmer autonomi til å dyrke egne interesser i organisasjonen 

Flere organisasjonen påpeker viktigheten av å starte opp nye aktiviteter og aktivt invitere lokal-

samfunnet inn i organisasjonen lokalt. På denne måten vil man få anledning til å vise at organisa-

sjonen er et åpent fellesskap som ønsker alle velkommen. 

Vi oppfordrer til modige og nytenkende lokalforeninger. Fordi uten-

fra for de som ikke er medlemmer eller frivillige kan de sees som 

lukkede klubber. Vi må tenke på hvordan vi fremstår som organisa-

sjon, og hvordan lokalforeningene fremstår lokalt. Vi hjelper dem 

med hvordan de kan bruke pressen, og Frivillig.no for å synliggjøre 

aktivitetene sine. Det har vært suksessfullt! 

Leder nasjonalt nivå 

 

En organisasjon trekker frem en av sine lokalforeninger som et godt eksempel på hvordan man 

kan øke medlemsmassen. Denne lokalforeningen tilrettelegger for et mangfoldig styre, og gir 

medlemmer autonomi til å starte opp aktiviteter på eget initiativ i foreningen. Dette skaper enga-

sjement, og trekker flere potensielle frivillige og medlemmer. Dessuten er det en måte å holde 

organisasjonen ung, ved å åpne for å tilføre friskt blod.  

 

 

Autonomi, åpenhet og interndemokrati er verdier som også andre organisasjoner trekker frem. 

Ifølge en av organisasjonene vi snakket med, er disse verdiene nødvendige for at de mindre fore-

ningene skal kunne opprettholde sunn vekst og utvikling. Organisasjonen fremhever viktigheten 

av at styret i organisasjonen sprer ansvaret, og åpner for innspill fra de andre frivillige. Videre 

mener de at det er fordelaktig for en organisasjon å fornye styret fra tid til annen. På den måten 

kan engasjementet holde seg oppe, og foreningen holde seg relevant.  

  

 

6.3 Utfordringer knyttet til rekruttering av frivillige til organisasjonene 

De frivillige organisasjonene møter ulike utfordringer knyttet til rekruttering av nye frivillige til 

organisasjonen. Følgende punkter trekkes frem som særlig viktige i forbindelse med rekruttering: 

 

• Vanskelig å synliggjøre egen organisasjon og aktiviteter 

• Manglende digital kompetanse 

• Vanskelig å nå ut til innvandrergrupper 

• Nettverk av bekjente kan gi en homogen gruppe frivillige 

• Vanskelig å få tak i frivillige som vil bli i organisasjonen over lengre tid 

• De frivillige er redde for å binde seg til aktiviteter 

• Høye krav til de frivillige; omfattende opplæring og kursing  

 

Under gis en nærmere beskrivelse av de ulike utfordringene knyttet til rekruttering av frivillige. 
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Vanskelig å synliggjøre egen organisasjon og aktiviteter 

Blant barrierer for rekruttering av frivillige er synlighet noe flere organisasjoner nevner. Organi-

sasjonene gir uttrykk for at de synes det er vanskelig å synliggjøre seg og sine aktiviteter. De 

opplever at de konkurrerer med andre, større og mer allment kjente organisasjoner, og at de 

derfor ikke får så stor andel av de potensielle frivillige som de bedre kjente organisasjonene.  

 

Det er mange gode organisasjoner, så det er litt konkurranse. Det 

som er vanskelig er å rekruttere de som er nye frivillige. Jeg tror at 

organisasjonenes egenart bør være tydeligere. 

Nasjonalt nivå 

Her trekkes Frivillig.no frem som et godt verktøy, fordi frivillige kan søke på sted, og få en over-

sikt over alle organisasjonene i området.  

 

Enkelte sier også til at de har manglende kompetanse på hvordan de bør jobbe for å gjøre orga-

nisasjonen og de tilhørende aktivitetene mer synlige, og at de ikke lykkes i tilstrekkelig grad med 

å profilere seg.   

 

Manglende digital kompetanse til hinder for synliggjøring av organisasjonen 

Organisasjoner som har en høy gjennomsnittsalder blant sine frivillige, oppgir at de ikke har den 

digitale kompetansen som må til for å kunne benytte digitale kanaler i promotering av egen orga-

nisasjon. Dette er det flere som mener er til hinder for å nå ut til potensielle frivillige. Det frem-

kommer også at flere av disse har liten kjennskap til mulighetene ved, og bruken av, sosiale me-

dier og internett. Blant de eldre informantene vi snakket med var det også flere som uttrykte 

skepsis til bruk av internettbaserte rekrutteringskanaler. 

 

Vi ser at manglende digital kompetanse medfører store utfordringer for enkelte organisasjoner, 

særlig på lokalt nivå. Den manglende kompetansen fører til at de primært benytter seg av tradi-

sjonelle rekrutteringskanaler, som nettverk og stands, som i størst grad bidrar til rekruttering av 

eldre. Homogeniteten i gruppen blir forsterket og de klarer ikke tiltrekke seg yngre frivillige som 

kan videreføre organisasjonsarbeidet.  

 

Vanskelig å nå ut til innvandrergrupper 

Flere av organisasjonene vi snakket med opplever det som vanskelig å rekruttere innvandrere, 

særlig gjennom digitale rekrutteringskanaler. Enkelte organisasjoner sier at de på bakgrunn av 

dette også forsøker å bruke andre kanaler for å nå ut til denne gruppen, som eksempelvis plakat-

oppslag og flyers. Andre metoder er å oversette tekst til ulike språk: 

   

Vi forsøker å legge ut ting på forskjellige språk, men det er en ut-

fordring å få dem med. De lager internasjonal mat på arrangementer 

og sånt, og det er jo veldig bra og noe vi setter pris på, men de kom-

mer ikke som faste frivillige.  

Frivillig organisasjon 

Her forteller en organisasjon at de lykkes med å rekruttere innvandrere til ad hoc-frivillighet i for-

bindelse med engangsarrangementer, men ikke til sine faste aktiviteter. En informant fra en an-

nen organisasjon, som selv har innvandrerbakgrunn, forklarer at en del innvandrere har livssitua-

sjoner som krever større fokus på å få hjulene til å gå rundt. Derfor er det vanskelig å finne tid til 

å engasjere seg i arbeid som ikke er inntektsbringende.  
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Nettverk av bekjente gir homogen gruppe frivillige  

De fleste organisasjonene som inngår i undersøkelsen rekrutterer gjennom bekjente og nettverk. 

I tillegg er et flertall av organisasjonene vi har intervjuet opptatt av at de ønsker mangfold blant 

sine frivillige. Det er imidlertid et tankekors i forbindelse med denne rekrutteringsformen. For or-

ganisasjoner som i liten grad supplerer den med andre rekrutteringskanaler, vil på sikt få en fri-

villigbase bestående av en svært homogen gruppe.  

 

 

Slike nettverk er heller ikke uuttømmelige, noe enkelte av organisasjonene vi har snakket med 

har fått erfare. Organisasjonene dette gjelder har til felles å ha en høy gjennomsnittsalder. Disse 

oppgir å ha utfordringer med å fornye seg, og med å få inn nye og yngre medlemmer og frivil-

lige.  

 

Vanskelig å få tak i frivillige som vil bli i organisasjonen over lengre tid 

En del av organisasjonene, både på nasjonalt og lokalt nivå, sier de synes det er vanskelig å re-

kruttere frivillige som vil bli i organisasjonen over lengre tid. Flere av de ulike gruppene frivillige 

problematiseres her; studenter har eksamensperioder hvor de er mer fraværende fra aktiviteter, 

og mange flytter etter endt studietid. Andre unge voksne stifter familier. Eldre og pensjonister 

reiser mer enn før, og er blitt mer opptatt av en ledigere fritid med mindre rutiner og faste avta-

ler. 

 

På mange måter kan denne problemstillingen sies å relatere til enkelte organisasjonenes hold-

ninger og forventninger til frivillige innsats, hvor idealet hos enkelte organisasjoner synes å være 

en frivillig som vier mange år til frivillig arbeid i deres organisasjon. Det er imidlertid eksempler 

på mange organisasjoner som forsøker å tilpasse aktivitetene slik at egner seg bedre for frivillige 

som i mindre grad ønsker å binde seg til lengre oppdrag.  

 

Høye krav til de frivillige; omfattende opplæring og kursing  

Flere av organisasjonene vi har intervjuet stiller krav til kurs og opplæring før den frivillige kan 

komme i gang med aktiviteten den frivillige har meldt seg til. Obligatoriske kurs kan gi inntrykk 

av at aktiviteten er forpliktende og krevende, noe som kan gjøre at den frivillige raskt kan føle 

seg bundet. Kurs og opplæring kan også være til hinder for rask oppstart av aktiviteter, noe som 

øker faren for at de frivillige mister interessen før de kommer i gang med aktiviteten. 

 

 

Vi setter jo kvalitet veldig høyt, og de som hører hva man må igjen-

nom med opplæring og underskrifter – det kan nok slå beina under 

folk. Vi låser folk til oss. Man må betale medlemskontingent i tillegg 

og låse seg til gitte tidspunkt. Vi må ha andre typer frivillighet i til-

legg slik at folk kan være med likevel.  

Leder nasjonalt nivå 

 

 

 

6.4 Rekruttering av ad hoc frivillige og langvarig frivillige  

En utfordring i rekrutteringen av frivillige er å få aktiviteter med behov for en del arbeidsinnsats 

til å fremstå som attraktiv og interessant for riktig målgruppe.  

 

Flere organisasjoner har behov for en stabil gruppe frivillige som kan være knyttet til organisa-

sjonen og aktiviteten over tid. Andre har behov for frivillige til kortere arrangementer, eller har 

aktiviteter som tåler gjennomtrekk bedre enn andre.   

 

En del av organisasjonene vi har snakket med sier de opplever at de unge er mer ad hoc organi-

sert. De opplever at disse foretrekker å bruke noen timer «her og der» på konkrete 
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tidsavgrensede oppdrag fremfor å forplikte seg til faste tider over måneder eller år. Dette beskri-

ves også som en trend i frivilligheten generelt, også på tvers av aldersgrupper.  

 

 

De unge er mer ad hoc organisert. Utfordringen med det er at det er 

vanskeligere å knytte folk til organisasjonene. Er vanskeligere å 

skape lojalitet. 

   Leder nasjonalt nivå    

 

Flere organisasjoner opplever at det er lett å engasjere nye frivillige til å bidra på store, tidsav-

grensede arrangementer som har kort varighet. Særlig virker det til å være lett dersom arrange-

mentet og arbeidet som skal gjøres innebærer å hjelpe sårbare grupper. 

 

Noen av organisasjonene forteller at godt forankrede, lokale aktiviteter trekker mange frivillige 

og at disse aktivitetene ofte holder frivillige i organisasjonen over lengre tid. Her nevnes eksem-

pelvis aktiviteter rettet mot lokale ungdomsskoler eller eldre- og sykehjem.  

 

 

6.5 Kurs og opplæring for å sikre kvalifiserte frivillige 

26 prosent av organisasjonene som har besvart midtveismålingen oppgir at deres aktiviteter i 

stor eller svært stor grad krever opplæring.  

 

Organisasjoner som er intervjuet oppgir at obligatoriske kurs virker på to måter; på den ene si-

den kan de virke motiverende for den frivillige, men på den annen side kan kurs og opplæring gi 

inntrykk av at aktiviteten er forpliktende og krevende, noe som kan gjøre at den frivillige raskt 

kan føle seg bundet. Kurs og opplæring kan også være til hinder for rask oppstart av aktiviteter, 

noe som øker faren for at de frivillige mister interessen før de kommer i gang med aktiviteten. 

 

Organisasjoner som retter sitt arbeid inn mot sårbare grupper, og/eller som jobber mye med 

barn og unge, sier de er opptatt av å gi de frivillige opplæring før de begynner sitt arbeid i orga-

nisasjonen. Dette gjenspeiles i svarene fra midtveismålingen, der særlig de humanitære organi-

sasjonene rapporterer å ha aktiviteter som krever opplæring.  

 

Figur 6-4: I hvilken grad krever aktivitetene deres opplæring? (Frivillige organisasjoner n= 1877) 
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Kultur- og idrettsorganisasjoner er blant de organisasjonene som i minst grad har aktiviteter som 

krever opplæring. Disse typene organisasjoner har flere korte, tidsavgrensede arrangementer og 

oppdrag til de frivillige, Det er også færre aktiviteter som går over lengre tidsperioder.  
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7. BEHOLDE FRIVILLIGE 

Vi har undersøkt hvordan organisasjonene jobber med å beholde de frivillige de har rekruttert, 

hva som skal til for å beholde frivillige og hva som er de største utfordringene og suksesskriteri-

ene knyttet til å beholde frivillige i organisasjonene. 

 

 

Hovedfunnene fra kapittelet om å beholde frivillige er oppsummert i boksen under: 

 

 

 

 

 

 

7.1 Hvor lenge blir frivillige i organisasjonen? 

74 prosent av de frivillige organisasjonene som har besvart spørreundersøkelsen oppgir at over 

halvparten av de frivillige i deres organisasjon har vært aktive i mer enn 2 år.  

 

Flertallet av organisasjoner vi har intervjuet forteller at de tiltrekker seg en eller flere konkrete 

«typer» frivillige, knyttet til for eksempel alder, kjønn og utdanningsnivå. Hvor lenge frivillige blir 

i en organisasjon har sammenheng med hvilke «typer» frivillige som deltar i organisasjonen. 

 

Organisasjoner som primært tiltrekker seg unge voksne, opplever at disse slutter etter noen få år 

fordi de etablerer familie. De samme organisasjonene har også en stor del studenter blant sine 

frivillige, som etter endt studietid flytter og dermed forlater organisasjonen.  

 

Organisasjoner som har en høy gjennomsnittsalder på sine frivillige oppgir at de ikke har så stort 

gjennomtrekk av frivillige. Deres frivillige blir værende til høy alder eller helseutfordringer fører til 

at de faller fra. Flere av disse organisasjonene opplever det imidlertid som vanskelig å rekruttere 

nye, yngre frivillige. Dette mener de både kan ha med rekrutteringsmetoder å gjøre, kultur i or-

ganisasjonen, samt hvilke typer aktiviteter de tilbyr. 

 

Organisasjonene som er intervjuet forteller at de har ulike erfaringer med hvor lenge frivillige blir 

i organisasjonene deres. Hvor lenge de frivillige blir i organisasjonen oppgis å ha særlig sammen-

heng med følgende: 

 

 

• Organisasjoner har i ulik grad et bevisst forhold til det å beholde de frivillige i orga-

nisasjonen 

• Frivillige har ulike ønsker og behov 

• Det kan være nyttig å identifisere hva den enkelte frivillige har behov for  

• Organisasjonene erfarer at følgende er viktig for å beholde frivillige: 

• Meningsfylte aktiviteter 

• Annerkjennelse 

• Sosialt fellesskap 

• Faglig utvikling og -påfyll 

• Tilgjengelig og variert aktivitetstilbud 

• Utviklingsmuligheter 

• Tillit fra organisasjonen 

• Kurs og opplæring kan øke terskelen for deltagelse, men bidrar til at frivillige blir 

lengre i organisasjonene 

• Det finnes flere former for ønsket gjennomtrekk 

• Enslige som møter noen og/eller som stifter familie 

• Arbeidsledige som går tilbake til skole eller som får jobb 
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• Hvilke typer aktiviteter de frivillige bidrar på 

o Om aktiviteten de bidrar til er ment å vare over en lengre periode 

• Hvilken fase i livet de frivillige er inne i 

o Mange forlater frivilligheten når de for eksempel etablerer seg med familie eller går fra å 

være student til å få fast jobb 

• Hvilke tiltak organisasjonen har for å ivareta de frivillige 

o Flere organisasjoner ser at tiltak for å ivareta frivillige bidrar til å beholde dem i organisa-

sjonen 

 

En del frivillige aktiviteter er av kortvarig art, for eksempel et arrangement, mens andre aktivite-

ter pågår jevnlig over mange år. Typer aktiviteter organisasjonen arbeider med har derfor direkte 

sammenheng med hvor lenge de frivillige er i organisasjonen.  

 

7.2 Suksesskriterier for å beholde frivillige 

De frivillige organisasjonene har opparbeidet seg kunnskap om hva som skal til for å beholde fri-

villige i organisasjonen. Flere har etablert tiltak/strategier for dette som oppgis å ha god effekt.   

 

Følgende punkter trekkes frem som særlig viktige i forbindelse med å beholde de frivillige 

 

• Meningsfylte aktiviteter 

• Anerkjennelse 

• Eierskap og forpliktelse 

• Sosialt fellesskap 

• Faglig utvikling og – påfyll 

• Utviklingsmuligheter 

• Tilgjengelig og variert aktivitetstilbud 

• Publisitet og deling av innlegg der frivillige trekkes frem 

• Tilknytning til organisasjonen 

 

 

Meningsfylte aktiviteter 

Mange frivillige blir frivillige fordi de ønsker å gjøre noe meningsfylt. Dette bekreftes både i in-

tervjuer med frivillige og frivillige organisasjoner, samt i spørreundersøkelsen til frivillige. 50 pro-

sent av de frivillige som har registrert seg via Frivillig.no og besvart spørreundersøkelsen, sier at 

den viktigste årsaken til at de meldte seg til oppdraget var at de hadde lyst til å hjelpe andre. 18 

prosent oppgir at den viktigste årsaken var at det var en sak de brenner for.  

 

De frivillige organisasjonene forteller at muligheten til å gjøre noe meningsfylt er en av de vik-

tigste faktorene for å få frivillige til å bli i organisasjonen.  

 

Det må føles meningsfullt. De må se at de kan gjøre en forskjell for 

noen  

Frivillig organisasjon 

 

En meningsfylt aktivitet kjennetegnes av to ting: Aktiviteten må bidra med noe positivt for noen 

andre og den frivillige må oppleve at det er verdifullt at han/hun er til stede på aktiviteten. Den 

frivillige må altså ikke føle seg som overflødig eller ikke å være til nytte.  

 

Dersom de frivillige ikke får konkrete oppgaver og/eller opplever at deres bidrag ikke gir verdi til 

deltagerne på aktiviteten, vil mange frivillige slutte. Det er derfor også viktig at organisasjonene 

tar seg tid til å fortelle de frivillige at de setter pris på innsatsen deres og at oppgavene de gjør – 

selv de minste og mest hverdagslige – er viktige for aktiviteten og organisasjonen.  

 

Annerkjennelse og tillit 
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Organisasjonene selv erfarer at det er viktig å anerkjenne den enkelte frivilliges bidrag for å be-

holde de frivillige i organisasjonen. Anerkjennelse handler i denne sammenheng, ifølge organisa-

sjonene, både om å få bekreftet at jobben man gjør er viktig og at man selv gjør en god jobb.  

 

Anerkjennelse og kommunikasjon er nok nøkkelord her.  

Frivillig organisasjon 

Mange frivillige gjør for eksempel en viktig jobb knyttet til å legge til rette for aktiviteter, som å 

organisere bord og stoler, koke kaffe, stå i en café med mer. Særlig i tilfeller der de frivillige ikke 

direkte bistår og hjelper noen, vil det være viktig å anerkjenne arbeidet de gjør og fortelle dem 

betydningen det har for organisasjonen og deltagere på aktivitetene.  

 

Flere organisasjoner har laget seg rutiner for å anerkjenne eller vise at de setter pris på den en-

kelte frivilliges bidrag. 

 

Noen organisasjoner sier at de ofte trekker frem og krediterer de frivillige når de får anledning i 

avisoppslag eller lignende. Flere tar også bilder av de frivillige i arbeid, og nevner dem ved navn 

når de legger ut innlegg på egne nettsider og sosiale medier. Dette sier de er en fin måte å vise 

de frivillige at de setter pris på oppgavene de frivillige gjør. Samtidig får de økt trafikk på organi-

sasjonens sider, fordi de frivillige deler innleggene videre. 

 

Det er viktig at man har det gøy og sosialt, og at man setter pris på 

folk. Det er gøy når man tar bilde og legger på sosiale medier og 

skryter av dem. Da deles det videre, bra for synlighet og bra for ar-

beidstrening og det å komme til normalen igjen. Det er viktig, og det 

kan betyr mye. De deler videre. Viktig det med nettverket også. At 

de kan bruke arrangementer til å bygge nettverk.  

Frivillig organisasjon 

 

I tillegg til annerkjennelse sier flere at det å vise tillit er viktig. Dette kan både handle om å vise 

tillit til at den frivillige kan ta selvstendig ansvar, tillit til frivilliges nye ideer og forslag og gene-

relt at man stoler på de frivillige. En av organisasjonene vi snakket med har gitt de frivillige nøk-

kelkort til organisasjonens lokaler. Dette er en tillitserklæring som organisasjonen tror bidrar til 

at de frivillige opplever eierskap og tilhørighet.  

 

Eierskap og forpliktelse 

Flere organisasjoner fremhever viktigheten av at de frivillige føler eierskap og forpliktelse til akti-

vitetene de jobber med. Dette henger tett sammen med opplevelsen av å være til nytte, og at 

oppgavene man gjør er viktige for organisasjonen, og for deltagerne på aktiviteten.  

  

De må få eierskapsfølelse. De må stilles forventning og krav. Du er 

så viktig at du må melde ifra i tide så vi får funnet en som kan er-

statte deg hvis du ikke kommer! Oppleve at man setter pris på dem, 

men kanskje viktigere – at de gjør en viktig jobb!   

Leder nasjonalt nivå 
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Sosialt fellesskap 

For mange frivillige er det frivillige arbeidet en viktig sosial arena, både ved at man får møte del-

tagere og andre frivillige på aktiviteter man bistår på. Dette er det stor enighet om blant organi-

sasjonene som er intervjuet. To ledere på nasjonalt nivå oppgir sosial inkludering som en viktig 

målsetning i seg selv. 

 

Jeg ser at når jeg ser dem ute i aktivitet, så trives de veldig godt 

sammen. Når en er ferdig så summes det. Man kommer ikke bare 

inn, gjør en aktivitet og går igjen; de er sammen de frivillige også, 

og de føler seg ivaretatt av hverandre.  

Leder nasjonalt nivå 

 

Det er flere av informantene som opplyser at det arrangeres sosiale samlinger for de frivillige, 

som sommerfest og juleavslutning. Enkelte av organisasjonene gir også de frivillige rabatter og 

goder gjennom partnere eller avtaler de har med kommersielle aktører. Dette er ment å vise at 

organisasjonene setter pris på dem.  

 

En av organisasjonene forteller at de sender ut en kort undersøkelse til alle som slutter som fri-

villige. De mest vanlige tilbakemeldingene på hvorfor medlemmer har sluttet handler nettopp om 

at de ikke har kommet godt inn i det sosiale fellesskapet i organisasjonen.  

 

På spørsmål om hva som kjennetegner lokallagene som er gode på å beholde nye frivillige svarer 

en leder på nasjonalt nivå følgende: 

 

De som har lykkes med aktivitetene sine har et godt sosialt miljø og 

et bra nettverk innad i klubben sin. Det er en god salgsartikkel. Er 

ikke til å stikke under en stol. De har klart å være gode på å inklu-

dere nye personer i systemet med en gang. Gjerne fordi de har en 

god aktivitet å inkludere dem i.  

   Leder nasjonalt nivå 

Det har imidlertid også kommet frem erfaringer fra organisasjoner som opplever at det kan bli for 

mye fokus på de sosiale møtene mellom de frivillige. En av organisasjonene, som legger vekt på 

sosialt samvær, har fått tilbakemelding på at flere frivillige opplever for mye press på å delta på 

sosiale arrangementer. Organisasjonen mener derfor det er viktig å skape en god balanse i 

mengden sosiale aktiviteter. 

 

 

Faglig utvikling og - påfyll 

Flere organisasjoner forteller at kurs og opplæring gir de frivillige motivasjon, tilhørighet og sam-

hold. I så måte bidrar de til sosiale møteplasser mellom mennesker i samme situasjon. En del av 

disse organisasjonene oppgir å beholde frivillige i organisasjonen i lengre tid, og enkelte mener 

dette kan tilskrives kursene og opplæringen de tilbyr, samt effektene det har for de frivillige. 

 

For humanitære organisasjoner, og organisasjoner som arbeider med sårbare grupper, er det 

særlig viktig med slik kursing. En av organisasjonene, som oppgir at de frivillige i gjennomsnitt er 

frivillig i organisasjonen i godt over fem år, mener kursene er spesielt viktige for å beholde frivil-

lige i organisasjonen. Men kursene er også viktig av andre grunner; anslagsvis ni av ti konflikter 

som behandles sentralt i denne organisasjonen kan etter sigende skyldes manglende opplæring.   
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En annen organisasjon forteller at de gjennom en undersøkelse fikk vite at de frivillige var mer 

opptatt av det faglige tilbudet enn det sosiale i organisasjonen.   

 

 

Vi trodde de var opptatt av det sosiale, men viser seg at det er det 

faglige. Påfyll av fag, kunnskap om fagfeltet. Kurs, samlet der man 

diskuterer og har erfaringsutveksling.  

Frivillig organisasjon 

Videre er det flere frivillige som bruker frivillig arbeid som en strategi for å gjøre seg mer attrak-

tive på arbeidsmarkedet. Dette er det flere organisasjoner som er innforstått med, og flere sier at 

de synes det er fint at aktivitetene deres kan gi arbeidstrening og medvirke til at mennesker 

kommer seg ut i arbeidslivet.  

 

Utviklingsmuligheter 

Noen organisasjoner gir de frivillige mulighet til å utvikle seg og avansere i organisasjonen. Ved å 

vise engasjement over tid i organisasjonen, får de frivillige stadig mer ansvar. Dette gir anled-

ning for personlig utvikling og bidrar samtidig til å holde organisasjonen attraktiv for de frivillige.   

 

Flere har lyst til å bli med videre fordi de tenker de kan bli ledere 

også etter hvert. Man må holde de engasjerte. Gi dem ansvar, så de 

føler at det er variasjon og litt utfordringer og holde dem engasjerte. 

Variasjon, motivere dem, muliggjøre at de kan avansere.  

Frivillig organisasjon 

 

 

Tilgjengelig og variert aktivitetstilbud 

Flere organisasjoner forteller at et av suksesskriteriene for å beholde frivillige er at de blir fulgt 

opp av organisasjonen, og at de har frivillige aktiviteter å delta på. De opplever at man mister 

mange frivillige hvis det tar lang tid før den frivillige kommer i aktivitet etter de er blitt rekruttert, 

eller hvis det er lange mellomrom mellom aktivitetene de frivillige kan delta på. 

 

Noen organisasjoner sier også at dersom de oppdager at en frivillig virker umotivert, vil de tilby 

vedkommende å prøve ut andre aktiviteter i organisasjonen. Å koble den frivillige til aktiviteter 

som oppleves som mer motiverende å delta på eller jobbe med, kan forhindre at vedkommende 

forlater organisasjonen.  

 

Tilknytning til organisasjonen  

Flere organisasjoner påpeker at det finnes mange gode organisasjoner der ute, med mange at-

traktive aktiviteter. De sier at de yngre frivillige, og frivillige som ikke har knyttet seg til organi-

sasjonene gjennom medlemskap eller et lengre samarbeid, velger aktivitet basert på interesse og 

tilgjengelighet heller enn et personlig forhold til den spesifikke organisasjonen.  

 

De velger aktivitet og er ikke så knyttet til organisasjon (…) Man får 

tilfredsstilt det man vil gjøre, og så er det mange organisasjoner som 

er flinke, så hvilke det blir er ikke så farlig. Om de flytter fra et sted 

og til f.eks. Bergen kan de kanskje like gjerne jobbe for Røde Kors, 

hvis de driver med noe av det samme, selv om de jobbet for [oss] fø  

Leder nasjonalt nivå 
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Flere organisasjoner er opptatt av at de må gjøre en innsats for å tilby gode og meningsfylte ak-

tiviteter som kan trekke frivillige og arbeide bedre med tilknytning og forankring til organisasjo-

nen. I arbeidet med å beholde frivillige vektlegger flere organisasjoner at lokalforeningene som 

lykkes legger til rette for et inkluderende og godt fellesskap, og en følelse av eierskap og tilhø-

righet. 

  

Vi er ikke gode nok til å skape en tilhørighet til [organisasjon] f.eks. 

ønsker de kanskje mer og tettere, og flere insentiv for å bli værende.  

Leder nasjonalt nivå  
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8. VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

I dette kapittelet kommer en vurdering av funnene i evalueringen så langt, knyttet opp til 

hovedproblemstillingene i denne delrapporten. Vi kommer også med noen anbefalinger for 

hvordan kampanjen kan styrkes ytterligere, for å imøtekomme målsettingene for kampanjen. 

 

8.1 Overordnede vurderinger 

Under følger noen overordnede vurderinger og konklusjoner knyttet til problemstillingene delrap-

porten skulle besvare 

 

8.1.1 Hvordan blir rekrutteringen av frivillige påvirket av Kampanjen for fellesskap og sosial støtte? 

Evalueringen viser at kjennskapen til Frivillig.no og annen markedsføring i forbindelse med kam-

panjen har økt i evalueringsperioden. Organisasjonene er i hovedsak svært positive til kampan-

jen, Frivillighet Norges arbeid med kampanjen og målsettingene kampanjen har. 

 

Vi vurderer, på bakgrunn av de samlede analysene, at innholdet i Kampanjen for felleskap og so-

sial støtte bidrar til å rekruttere nye frivillige og gjennom dette kan antas å redusere ensomhet 

og isolasjon. Evalueringen viser at kampanjen bidrar til at frivilligheten i større grad tilgjengelig-

gjøres for personer som tidligere i liten grad ble rekruttert til frivillig arbeid fordi rekruttering pri-

mært skjedde gjennom bekjentskap og nettverk. 

 

Frivilligheten blir tilgjengeliggjort gjennom Frivillig.no 

Gjennom Frivillig.no synliggjøres spekteret i aktiviteter og organisasjoner. Muligheten for å filt-

rere på sted og aktivitetstype, gjør at potensielle frivillige kan få kunnskap om hvilke organisa-

sjoner som holder til nærmiljøet og hvilke aktiviteter disse tilbyr. Terskelen for å ta kontakt med 

organisasjonene senkes når registrering i portalen er enkel og brukervennlig og rettet inn mot 

spesifikke aktiviteter. 

 

Evalueringen viser at andelen som kjenner til Frivillig.no har økt fra første måling til midtveismå-

lingen.7 Organisasjonene som bruker Frivillig.no opplever at Frivillig.no bidrar til å tilgjengelig-

gjøre frivilligheten. Potensielle frivillige blir i mindre grad avhengige av å kjenne til andre frivillige 

personer eller organisasjoner for å finne frem til en frivillig organisasjon og/eller aktivitet. Dette 

er særlig viktig for personer med manglende eller lite nettverk og nytilflyttede.  

 

Organisasjoner som har benyttet Frivillig.no til rekruttering av frivillige, forteller om flere fordeler 

ved å bruke portalen. Portalen oppleves som blant annet som brukervennlig. Videre bidrar den til 

økt antall henvendelser og henvendelser fra et større mangfold av frivillige. Flere trekker frem at 

portalen gir god promotering og reduserer behovet for intern digital- og designkompetanse fordi 

annonsene ser profesjonelle ut og kan deles i andre medier. 

  

Organisasjonene som er intervjuet har også nevnt noen utfordringer ved bruken av Frivillig.no. 

Flere synes det er utfordringer knyttet til administrasjon av et stort antall henvendelser. Det vi-

ses til at en del henvendelser er mindre seriøse og at en del frivillige «shopper» aktiviteter og 

melder interesse for mange ulike aktiviteter. Derfor er det behov for at organisasjonene finner 

gode, men effektive måter å henvende seg til de som har meldt sin interesse, noe enkelte orga-

nisasjoner har klart.  

 

Enkelte organisasjoner opplever videre at de ikke treffer «riktig type» frivillige via Frivillig.no. 

Dette gjelder særlig organisasjoner som har interessebaserte aktiviteter som strikking, matla-

ging, musikk, gallerivert. De oppfatter at portalen i størst grad tiltrekker seg frivillige som ønsker 

å hjelpe andre.  

 

 

 

                                                
7 Første måling gjennomført april 2017, andre måling gjennomført desember 2017. 
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Reklamer gir økt kunnskap om muligheten til å være frivillig 

De som kjenner til reklamefilmer og annen markedsføring i forbindelse med kampanjen er posi-

tive til dette. Flere av organisasjonene vi har snakket med opplever at antall henvendelser fra 

mennesker som ønsker å være frivillige øker når reklamer og lokale kampanjer har rullet ut.  

 

Flere av organisasjonene som er intervjuet deler aktivt filmer og annonser utarbeidet av Frivil-

lig.no i egne medier. 

De som har samarbeidet med Frivillighet Norge, for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av 

filmer eller ved at de har delt annonser, sier samarbeidet har fungert veldig godt og har bidratt til 

økt antall henvendelser og oppmerksomhet.  

Tiltro til Frivillighet Norge som ansvarlig for kampanjen 

Flere av organisasjonene vi har intervjuet uttrykker, uten at de er spurt direkte om dette, at de 

er svært positive til at midlene til kampanjen er gitt Frivillighet Norge, og til at det er akkurat 

dem som skal forvalte kampanjen. Gjennom intervjuene snakket vi med mange organisasjoner 

som utviser stor tiltro til at Frivillighet Norge har kompetansen og kunnskap til å forvalte midlene 

på en god måte som kommer organisasjonene til gode.  

8.1.2 Hva kjennetegner organisasjonene og rekrutteringsprosessene som bidrar til rekruttering av gitte typer 

frivillige for å motvirke ensomhet og isolasjon? 

Gjennom kampanjen er det ønskelig å forebygge ensomhet ved å sørge for at også de som ikke 

har bekjente som drar dem med i frivilligheten, blir kjent med at et stort antall ulike frivillige or-

ganisasjoner inviterer dem med i sine fellesskap.8  

 

Vi har identifisert flere konkrete tiltak organisasjoner benytter for å rekruttere og beholde frivil-

lige som kan stå i fare for å oppleve utenforskap og ensomhet. En av de viktigste grepene en or-

ganisasjon kan ta, er å åpne opp for flere frivillige ved å rekruttere bredt og gjennom flere kana-

ler. På denne måten blir de frivillige i mindre grad avhengige av å ha et nettverk eller kjenne 

noen som allerede er frivillig for å bli invitert med inn.  

 

Flere frivillige organisasjoner har formelle eller faste samarbeid med aktører som arbeider med 

målgrupper som kan stå i fare for å oppleve ensomhet og utenforskap, for eksempel kriminalom-

sorgen, NAV og introduksjonskurs. Vi har videre funnet flere organisasjoner som har rutiner for å 

rekruttere frivillige fra egne aktiviteter, som ofte er aktiviteter rettet mot vanskeligstilte. Denne 

typen rekruttering bidrar til gode utviklingsmuligheter for den frivillige innenfor trygge rammer.  

Flere organisasjoner er også opptatt av at man ikke må stille unødvendige krav til frivillige. Det 

er for eksempel mange oppgaver som ikke krever politiattest og i de tilfellene bør man heller ikke 

be om det.  

 

En del organisasjoner viser til at det er viktig å senke terskelen for deltagelse i frivillig arbeid for 

å rekruttere flere. Særlig hvis man kommer alene kan terskel for å melde seg være høy. Få krav, 

enkle oppgaver og et imøtekommende miljø kan gjøre det enklere å komme inn.  

 

Det sosiale ved å være frivillig er viktig for mange. Flere organisasjoner som er intervjuet trekker 

frem at det sosiale kan være spesielt viktig for de som har lite sosialt nettverk ellers. Mange ar-

rangerer sosiale arrangementer for å ivareta de frivillige og gi dem tilhørighet i organisasjonens 

sosiale miljø. Dette kan være en viktig faktor for deltagelse for mange som ellers opplever en-

somhet.    

 

8.1.3 Kjennetegn ved frivillige organisasjoner, og arbeidsmetoder, som lykkes i å ta imot og beholde frivillige 

Undersøkelsen vår viser at det er ulike typer organisasjoner som lykkes med rekruttering. Noen 

er store og noen er små, noen får mye bistand fra nasjonalt ledd for eksempel i form av reklame-

kampanjer, mens andre har mindre, lokale rekrutteringsprosesser. Frivillige organisasjoner som 

opplever å lykkes med rekruttering bruker gjerne ulike rekrutteringskanaler for å nå ulike mål-

grupper. De er bevisste på hvem de når gjennom hvilke kanaler, for eksempel at flere yngre 

                                                
8 Frivillighet Norge (ingen dato) Hentet fra: http://om.frivillig.no/kampanje-for-felleskap-og-sosial-sttte 
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rekrutteres gjennom sosiale medier og Frivillig.no, mens eldre er lettere å rekruttere gjennom 

tradisjonelle kanaler, som bekjentskap, nettverk, stands og avisannonser.  Disse organisasjonene 

er videre opptatt av å gi rask tilbakemelding til frivillige som melder interesse. De har erfart eller 

vet at rask tilbakemelding bidrar til at færre interesserte faller fra før de er i aktivitet. Organisa-

sjonene som opplever å lykkes med rekruttering er også gode til å sørge for at den frivillige er 

oppdatert på prosessen fra de melder seg til de kommer i aktivitet og forsøker å få den frivillige 

relativt raskt inn i aktiviteten de skal bidra i.  

 

Mange av organisasjonene som inngår i undersøkelsen opplever at det er utfordrende å beholde 

frivillige i organisasjonen. Evalueringen viser at organisasjonene i veldig ulik grad har et bevisst 

forhold til det å beholde frivillige i organisasjonen. Flere organisasjoner er videre opptatt av at 

noen former for gjennomtrekk blant de frivillige er ønskelig. Personer som har søkt seg til frivil-

ligheten på grunn av et lite nettverk og som står utenfor samfunnet forlater ofte frivilligheten 

fordi de får seg jobb, stifter familie eller blir fullt opptatt med studier og venner. Dette fremheves 

som en form for positivt gjennomtrekk. Flere organisasjoner opplever imidlertid at de mister fri-

villige som de gjerne skulle hatt i organisasjonen lenger.  

 

Organisasjonene som opplever å lykkes med å beholde frivillige har ofte et bevisst forhold til 

dette. De er opptatt av å identifisere hva som er viktig for den enkelte frivillige for å bli i organi-

sasjonen. De sørger for at de som motiveres av faglig påfyll får tilbud om kurs, de som ønsker 

sosialt samvær blir invitert til sammenkomster med andre frivillige, de som trenger mye anner-

kjennelse får dette og så videre. Organisasjonene som lykkes med å beholde frivillige har gjerne 

fokus på ivaretagelse av frivillige og bruker ulike metoder, som for eksempel sms, telefon eller 

møter, for å følge opp hver enkelt og gi annerkjennelse for jobben de gjør.  

 

8.2 Anbefalinger for det videre arbeidet med kampanjen 

Under følger våre foreløpige anbefalinger for det videre arbeidet med kampanjen basert på fun-

nene fra andre del av følgeevalueringen.  

 

8.2.1 Bruke kurs og foredrag til å i større grad inspirere organisasjonen til å nå målsettingene i kampanjen 

De frivillige organisasjonene som har vært på kurs eller foredrag med Frivillighet Norge opplever 

å være svært fornøyde og motiverte til å forsøke nye rekrutteringsmetoder og samarbeidsformer.  

Vi mener at foredragene med fordel kan være enda tydeligere på fordelene ved å tenke på «in-

kluderingsfrivillighet», der organisasjonene har fokus på inkludering også internt i egen organisa-

sjon. I intervju med organisasjoner både lokalt og nasjonalt er det stor enighet om at frivillige 

organisasjoner i større grad kan være inkluderende arenaer for de som deltar som frivillige.  

 

Frivillighet Norge kan tydeliggjøre konkrete tiltak for å drive inkluderingsfrivillighet via kurs og 

foredrag eller via sine nettsider. 

  

8.2.2 Gi økt kunnskap om mulig bruk av Frivillig.no 

Våre undersøkelser viser at flere organisasjoner som har kjennskap til Frivillig.no ikke kjenner til 

mulighetene som finnes på nettsiden. Flere er blant annet ikke klar over at de kan opprette en 

egen informasjonsside for organisasjonen uten at den er direkte knyttet opp til et oppdrag. 

Mange vet heller ikke at de kan lenke til annonsene på egne nett- eller Facebooksider. Dette er 

informasjon som vi tror flere organisasjoner kan nyte godt av, ettersom Facebook er på topp tre 

over rekrutteringskanaler.9 Facebook-profilering kan dermed bidra til å øke bruken av Frivillig.no, 

og også kjennskapen til portalen for potensielle nye frivillige som kan finne lenken på Facebook. 

Det samme vil gjelder også for andre nettsider. 

Vi anbefaler derfor at man synliggjør mulighetene som ligger i Frivillig.no. Dette kan for eksempel 

gjøres ved at det oppsummeres noen fordeler i kulepunkter inne på organisasjonssiden på Frivil-

lig.no. 

                                                
9 Dersom vi tar idrettsorganisasjoner ut av analysen. 
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8.2.3 Sikre effektive tilbakemeldingsrutinger til de som melder interesse på oppdrag på Frivillig.no 

Flere organisasjoner opplever det som svært administrativt ressurskrevende å følge opp frivillige 

som melder interesse via Frivillig.no. De viser til at mange frivillige er vanskelige å få tak i og 

ikke besvarer henvendelsene fra organisasjonene. Dette har medført at enkelte ikke ønsker å be-

nytte portalen.  

Vi anser det som hensiktsmessig at organisasjonene etablerer effektive rutiner som sikrer: 

o At de som melder seg som frivillig får rask respons av organisasjonen 

o At organisasjonene ikke bruker unødvendig mye ressurser på å knytte den første kontak-

ten med de frivillige 

 

Vi vil derfor foreslå å øke organisasjonene kunnskap om de frivilliges bruk av portalen og det fak-

tum at mange viser interesse for flere oppdrag samtidig. Organisasjonene bør sørge for å gi rask 

tilbakemelding til de frivillige som melder seg, men samtidig ha systemer som sikrer at dette ikke 

er ressurskrevende for organisasjonen. For eksempel kan organisasjonene ha en standardisert e-

post som skal besvares innen en tid for å bekrefte om de fremdeles er interessert. Deretter kan 

organisasjonen ta personlig kontakt for å avtale nærmer. Dette vil kunne luke ut frivillige som al-

lerede er blitt fanget opp av andre organisasjoner, eller som av andre årsaker ikke lenger er in-

teressert i oppdraget. 

8.2.4 Vise mangfoldet av frivillige aktiviteter 

Enkelte organisasjoner, som knytter seg til kultur og interesser, er usikre på om Frivillig.no tref-

fer deres målgrupper. De opplever at portalen primært retter seg mot de som ønsker å hjelpe 

andre.  

Kampanjen kan få frem tydeligere at Frivillig.no også er en portal for de som ønsker å dyrke 

egne interesser sammen med andre, som konserter, sport, kor, korps, håndarbeid, med mer. 

Dette vil kunne bidra til å tiltrekke seg flere potensielle frivillige.     

8.2.5 Forslag til endringer i Frivillig.no 

Et lite antall organisasjoner kom i intervjuene med forslag til hvordan portalen kunne ytterligere 

tilpasses deres bruk. Vi har valgt å videreformidle et par av disse forslagene i denne rapporten.  

 

Tiltak som bidrar til bedre matching mellom frivillig og oppdrag 

Det kan være en fordel om de frivillige som melder seg gis mulighet til å krysse av på interesser 

eller typer oppdrag. Den åpne skrift-løsningen som benyttes i dag stiller krav til at den frivillige 

vet hva slags oppdrag som finnes og kan være av interesse. Ved å tilby avkrysningsmulighet kan 

potensielle frivillige få mulighet til å se hvilke typer av oppdrag som finnes og kanskje bli kjent 

med nye former for frivillig arbeid som de ikke kjente til fra tidligere. Dette er også en metode for 

å synliggjøre alle de ulike formene for frivillig arbeid som finne, slik som de interessebaserte fri-

villige aktivitetene som i mindre grad føler de passer inn i portalen.  

 

Mulighet for eksportering av lister til excel 

Enkelte organisasjoner, som har egne systemer for å følge opp personer som melder interesse 

for frivillige oppdrag, ønsker at listene fra Frivillig.no kan legges inn i egne systemer. Dette kan 

for eksempel gjøres ved at man eksporterer lister fra Frivillig.no til excel. 

 

Dersom listene kunne eksportere til Excel, ville det være lettere å sende ut fellesmail eller mail til 

et lite utvalg frivillige. Dette kan være hensiktsmessig dersom enkelte aktiviteter fyller seg opp 

og organisasjonen vil informere en andel av de påmeldte om andre aktiviteter eller arrangemen-

ter. 

 

Frivillighet Norge peker på at nye personvernregler fra EU10 gjør det utfordrende å tilby slike tje-

nester.  

                                                
10 The General Data Protection Regulation (GDPR) 


