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Fra medlemsbaserte organisasjoner 
til koordinert frivillighet?

Karl Henrik Sivesind, Forsker I

Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013

• Hva har skjedd med sammensetningen av organisasjons-
populasjonen på lokalt og nasjonalt nivå?

• Hvilke endringer har funnet sted når det gjelder 
organisasjonsformer på lokalt og nasjonalt nivå?

• Hvordan har omfanget av organisasjonsmedlemskap, frivillig arbeid 
og betalt sysselsetting endret seg innenfor ulike 
organisasjonsfelter?

• Hvor kommer organisasjonenes inntekter fra, og hva er omfanget 
av og fordelingen av deres driftskostnader?

• Har organisasjonenes kontakt med offentlige myndigheter endret 
seg og hvordan går de frem for å påvirke politikken?

Problemstillinger
Hvilke endringer har skjedd i organisasjonssamfunnet?

1980-tallet 1990-tallet 2000-tallet 2010-tallet

Nasjonale 
organisasjoner

Org. arkivet 1983
(Universitetet i Oslo)

Org. arkivet 1992
(Universitetet i Tromsø)

Undersøkelse blant 
nasjonale org. 2013
(Sivilsamfunnssenteret)

Lokale og 
regionale lag

Hordalandsund.1980 
(LOS-senteret)

Hordalandsund. 1999 
(LOS-senteret)

Hordalandsund. 2009 
Nasjonalt utvalg 2009 
(Sivilsamfunnssenteret)

Medlemskap og 
frivillig arbeid

Undersøkelse om frivillig 
innsats 1998
(LOS-senteret)
Levekårsundersøkelsen
1997
(SSB)

Undersøkelse om frivillig 
innsats 2004 og 2009
(ISF/Sivilsamf.senteret)
Levekårsundersøkelsen
2001, 2004, 2007
(SSB)

Undersøkelse om frivillig 
innsats 2014
(Sivilsamfunnssenteret)
Levekårsundersøkelsen
2011 og 2014
(SSB) (ny serie)

Datagrunnlag
Nye dataserier gir nye muligheter

Kultur og fritid

• Kunst og kultur
• Idrett
• Hobby og fritid

Velferd

• Utdanning og 
forskning

• Helse, pleie og 
redningsarbeid

• Sosiale 
tjenester

Samfunnsrettede

• Miljø- og 
dyrevern

• Rettighets- og 
støttearbeid

• Fremme av 
frivillighet

• Internasjonale 
aktiviteter

Bolig og 
økonomi

• Bolig og 
utvikling

• Nærings- og 
arbeidsliv

Tro og livssyn

• (Ingen under-
kategorier)

Klassifikasjon av lag og organisasjoner
Hovedorientering og økonomisk aktivitet (ICNPO)
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Alt innbefattet er det høy organisasjonstetthet i Norge, selv om
det har vært endringer i organisasjonspopulasjonens omfang.

• Anslag basert på Hordalandsundersøkelsene viser at antall
lokallag har gått ned fra 116 000 i 1980 til 106 000 i 2009

• Populasjonsdata viser på den annen side at antall nasjonale
organisasjoner har økt fra 1 900 i 1983 til 3 400 i 2013

Mulige forklaringer på økningen i nasjonale organisasjoner er at 
vi i dag har bedre organisasjonsregistre, men også at medier og
internett gjør det enklere å drive ativitet med bredt nedslagsfelt.

Det frivillige organisasjonslandskapet
Omfang og sammensetning
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Endring i andel av populasjonenPopulasjonens sammensetning

Det frivillige organisasjonslandskapet
Endringer i den lokale organisasjonspopulasjonen
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Endring i andel av populasjonenPopulasjonens sammensetning
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Nærings- og arbeidsliv

Kunst og kultur

Utdanning

Tro- og livssyn

Frivillighet

Bolig og utvikling

Idrett

Helse

Sosiale tjenester

Miljø- og dyrevern

Internasjonale

Hobby og fritid

Rettighets- og støttearbeid

Det frivillige organisasjonslandskapet
Endringer i den nasjonale organisasjonspopulasjonen

Det frivillige organisasjonslandskapet
De frivillige organisasjonenes orientering

Lokale lag i HordalandNasjonale organisasjoner

Stadig færre lokale lag er tilsluttet en organisasjon på regionalt 
og nasjonalt nivå. På nasjonalt nivå finner vi samtidig at:

• Andelen nasjonalledd med lokale eller regionale lag har gått 
tilbake fra 43 til 29 prosent fra 1983 til 2013

• Andelen enkeltstående organisasjoner uten geografiske 
underenheter har gått frem fra 54 prosent til 62 prosent

• Andelen paraplyorganisasjoner med tilsluttede nasjonale 
organisasjoner har på sin side økt fra 3 til 6 prosent

Endringene bekrefter en endring fra en hierarkisk «folke-
bevegelsesstruktur» mot et mer todelt organisasjonssamfunn.

Fra hierarki til nettverk?
Mot et mer todelt organisasjonssamfunn

Internett og sosiale medier
Bruk av internettverktøy i frivillige organisasjoner

• Nær alle nasjonale organisasjoner brukte internett i 2013.
95 % hadde hjemmeside og 61 % brukte sosiale medier

• Sosiale medier brukes i stor grad til å spre informasjon, og i noe
mindre grad til å involvere medlemmer.

• Blant lokale lag brukte under halvparten internett i 2009.
36 % hadde hjemmeside og bare 6 % brukte sosiale medier

Organisasjonsmedlemskap
Kraftig nedgang i medlemskap fra 1980 til 2013

Både organisasjonsstrukturen og relasjonene mellom 
organisasjon og individ har endret seg over tid.

• Antall organisasjonsmedlemmer har gått tilbake fra 10,5 
millioner i 1980 til 9,2 millioner i 2013

• Mens hver innbygger var medlem av 3,0 organisasjoner for 
tretti år siden, er det tilsvarende tallet i dag til 2,1

Endringene kan ses i et generasjonsperspektiv: yngre legger i 
mindre grad enn eldre vekt på å være medlem i organisasjonen 
de deltar i, og er ikke så opptatt av å være med i en bestemt 
organisasjon.

1997 2014 Endring

Medlem i minst en 
organisasjoner

83 78 -5

Medlem i minst to 
organisasjoner

62 47 -15

16-24 år 76 65 -11

25-44 år 86 78 -8

45-66 år 88 85 -3

67 år + 75 74 -1

Organisasjonsmedlemskap
% av befolkningen som er medlem av frivillig organisasjoner
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Det har vært en økning i omfanget av frivillig arbeid de siste 
femten årene.

• Andelen som utfører frivillig arbeid svinger over tid, men har 
økt i løpet av perioden fra 1998 til 2014 sett under ett.

• Omfanget av frivillig arbeid målt som fulltidsårsverk har ligget
på omtrent samme nivå frem til 2009, men har nå gått frem

Foruten en generell befolkningsvekst kan endringene ses i 
sammenheng med at de som utfører mest frivillig arbeid både
blir flere og bidrar mer.

Frivillig innsats
Økning i frivillig arbeid fra 1998 til 2014

Frivillig innsats
Nøkkeltall om frivillig arbeid

1998 2004 2009

2009 
inkl. 

virtuelt 
friv. arb 2014

2014 
inkl. 

virtuelt 
friv. arb

Andel som har utført 
frivillig arbeid

52 58 48 49 61 63

Fulltidsårsverk 115 200 113 500 114 900 117 350 142 300 149 700

Andel av økonomisk 
aktiv befolkning

4,5 4,5 4,1 4,3 4,8 5,0

Frivillig arbeid
Endringer i fordelingen av frivillige årsverk
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Hobby og fritid
Nærings- og arbeidsliv

Rettighets- og støttearbeid
Tro- og livssyn

Sosiale tjenester
Internasjonale

Kunst og kultur
Idrett

Miljø- og dyrevern
Utdanning

Helse
Bolig og utvikling

Foruten frivillig arbeid er det også et innslag av betalt arbeid i de 
frivillige organisasjonene.

• Den betalte sysselsettingen i frivillig sektor har økt fra 21 500 
årsverk i 1999 til 32 700 i 2013

• Det har skjedd en profesjonalisering, i den forstand at de 
frivillige organisasjonene i større grad enn før benytter seg
av lønnede ansatte. 

Betalte ansatte brukes også til koordinering av frivillige på måter
som kan gi synergi.

Betalt sysselsetting
Et større innslag av lønnsarbeid i frivillig sektor

Betalt sysselsetting
Betalt og frivillig arbeid som andel av alt arbeid i frivillig sektor
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Betalt arbeid Frivillig arbeid

Organisasjonenes økonomi
Fordeling av driftsinntekter

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Totalt

Religion

Økonomi

Samfunn

Velferd

Kultur

44

8

67

25

25

38

19

14

23

11

12

23

7

37

15

12

2

7

7

3

6

16

16

23

34

7

43

35

21

Medlemskontingent Delt. avgifter og salg

Gaver og innsamlinger Basar og sponsing

Offentlige overføringer
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Organisasjonenes økonomi
Fordeling av driftskostnader

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Totalt

Religion

Økonomi

Samfunn

Velferd

Kultur

21

28

19

26

12

23

34

38

41

32

28

27

36

23

34

31

55

42

8

11

6

12

5

8

Administrasjon og lokaler Lønn og lederopplæring

Aktivitet og godtgjørelse Informasjonsarbeid

Kontakt med offentlige myndigheter
Fra korporatisme til hva?

Organisasjonene har gått fra å vektlegge korporativ deltagelse 
og tradisjonell lobbyisme via saksrettede aksjoner til internett og 
sosiale medier

• Andelen nasjonale organisasjoner som har regelmessig 
kontakt offentlige myndigheter går tilbake fra 1983 til 2013.

• De nasjonale organisasjonene tar i større grad kontakt med 
Stortinget og departementene enn før, og deltar i mindre 
grad i styrer, råd og utvalg

Organisasjonene arbeider ikke nødvendigvis mindre med 
politisk rettet arbeid, men benytter seg i større grad enn tidligere 
av et bredere spekter av strategier for å øve politisk innflytelse

Kontakt med offentlige myndigheter
Nasjonale organisasjoners deltagelse i råd, styrer og utvalg
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Kontakt med offentlige myndigheter
Nasjonale organisasjoners kontakt med offentlige myndigheter
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Totalt

Antall med regelmessig kontakt (årlig eller oftere) med sentrale myndigheter

Kontakt med offentlige myndigheter
Organisasjonenes engasjement i politiske saker

0% 20% 40% 60% 80%

Brukt internett/sosiale medier

Tatt sakene opp i pressen

Tatt kontakt med folkevalgte

Tatt kontakt med statsforvaltningen

Samarbeidet med andre org.

Arrangert møte om sakene

Send skriv til statlige styresmakter

Andre former: Tatt sakene opp i paraplyorganisasjon, kontaktet ansattet i 
kommune eller fylke, sendt skriv til kommune eller fylke, samlet inn underskrifter

Oppsummering
Noen konklusjoner

• Den „demokratiske infrastrukturen“ har blitt svekket over tid:

• De tradisjonelle folkebevegelsene har gått tilbake
• Tendenser i retning av et mer todelt organisasjonssamfunn
• Medlemskapets rolle svekket, frivillig arbeid viktigere

• Men det er også utviklingstrekk som peker mot en styrket
sivilsamfunnsrolle i politikkutformingen

• Økning i antall nasjonale organisasjoner. De er mer konflikt-
og endringsorienterte, og overtar slik sett lokallagenes rolle.

• Internett og sosiale medier gir nye muligheter for frivillig
organisering og deltagelse i frivillige organisasjoner.

• Større åpenhet om prosessene rundt politikkutformingen gir
mer spesialiserte grupper anledning til å fremme sosiale
rettigheter og legge til rette for aktivt medborgerskap.
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Oppsummering
Noen konklusjoner

• En styrket sivilsamfunnsrolle når det gjelder deltakelse:

• Økning i det frivillige arbeidet generelt, og spesielt innen de 
aktivitetsbaserte organisasjonene innen kunst og kultur og
idrett

• Økte muligheter for utfoldelse på eget initiativ både kulturelt, 
sosialt og fysisk

• Alternativer til offentlige og kommersielle tilbud
• De frivillige organisasjonene genererer overraskende mye av 

sine inntekter gjennom egne aktiviteter

• Den norske frivillige sektoren har en særegen “skandinavisk” 
profil og styrke som opprettholdes når vi sammenligner med 
Hopkinsundersøkelsen fra 1997 og oppdateringen fra 2004

Oppsummering
Spørsmål til videre forskning

• Hvilken rolle spiller paraplyorganisasjoner i sivilsamfunnet og
overfor offentlige myndigheter?

• Bidrar internett til et åpnere sivilsamfunn, eller er det
ressursterke organisasjoner som bruker dette mediet?

• Hvordan påvirker endringer i inntektsgrunnlaget og ramme-
vilkår de frivillige organisasjonene?

• Mot åpen, pluralistisk lobbyisme eller mer selektive 
korporative relasjoner og maktkonsentrasjon?


