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Fortsatt høy frivillig deltakelse

Dette er det høyeste
antallet siden den første 

undersøkelsen i 1998. 

sier i 2017 at de har
deltatt i frivillig arbeid 

det siste året.

63 %

Idrett og sport er størst

Idrett og sport er det 
største feltet innen
frivilligheten: 24 % av 
befolkningen deltar.

Deretter kommer
velforeninger, grendelag 
og nærmiljø, med 18 % av 
befolkningen.



Menn og kvinner velger ulik frivillighet

Menn er i overvekt innen idrett og sport, velforeninger, nærmiljø og borettslag. Et flertall 
kvinner finner vi innen kunst og kultur, helse, pleie og redningsarbeid.  



        

        

                

        

Mange unge engasjerer seg 
innenfor samfunnsrettet

frivillighet.

De med høyere utdanning er i 
større grad frivillige.

Foreldrefrivillighet er 
størst innenfor idrett samt 

religion og livssyn.

2017: Hovedtendenser i  frivilligheten

De med høy inntekt er
overrepresentert i  idretten.

 Kjønnsforskjellene minker 

Tradisjonelt har flere menn 
enn kvinner deltatt i frivillig 
arbeid – i 2004 var det 10 % 
flere menn.

I 2017 var det like mange 
menn og kvinner som deltok 
i frivillig arbeid.

Men menn bruker fortsatt 
mer tid på frivillig arbeid, i 
gjennomsnitt 2 timer mer i 
måneden enn kvinnene.



        

 Frivillighetens grunnfjell :  De kjernefrivillige

Vi skiller mellom korttidsfrivillige, som bidrar med mindre enn 10 timers innsats i 
måneden, og de kjernefrivillige – ildsjelene – som bidrar med 10 timer eller fler i
måneden.

De kjernefrivillige utgjør totalt 18 % av befolkningen i Norge,
men utfører hele 69 % av alt frivillig arbeid.



 Norge på topp ti internasjonalt

Flere nordmenn gir penger til  frivillighet

ble utført i Norge i 2017.

Norge plasserer seg dermed blant de ti 
I-landene med mest frivillig arbeid i
forhold til befolkningsgrunnlaget. 

I 1998 sa 51 % at de har gitt 
penger til frivillighet.

Gjennomsnittlig pengebidrag 
for en husstand var 2957 kr i 
1998.*

*Regnet om til 2017-verdi.

I 2017 sier 74 % at de har gitt 
penger til frivillighet.

Gjennomsnittlig pengebidrag 
for en husstand er 3127 kr i 
2017.

242 millioner timer
frivillig arbeid

142 000 årsverk
Det tilsvarer om lag


