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Frivillig innsats under koronakrisen
Vi har spurt et representativt utvalg av befolkningen om de har utført fem ulike typer frivillig innsats  
under koronaepidemien. 14 prosent har bidratt med penger til en frivillig organisasjon, 9 prosent har gitt 
mat, klær eller annet, og 7 prosent har utført frivillig arbeid for en organisasjon. 5 prosent har gitt blod, og 
4 prosent har utført arbeid for personer utenfor eget hushold eller egen familie.

Til tross for at smittefaren setter grenser for sosial kontakt, kan man anslå at 280 000 personer har gjort 
frivillig arbeid for organisasjoner og 160 000 har hjulpet andre personer direkte. 
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Antall innsatser

Bred innsats fra en stor del av befolkningen
21 prosent av befolkningen har gjort én type frivillig innsats, som for eksempel frivillig arbeid eller  
donert penger. 4 prosent har gjort to typer frivillig innsats, og 3 prosent har gjort tre eller flere av de i alt 
fem typene frivillig innsats. 

Dette viser at engasjement under koronaepidemien kan utløse flere typer innsats. Til sammen har 28 
prosent av befolkningen over 18 år, altså om lag 1,2 millioner, utført minst én av de fem typene innsats det 
er spurt om i undersøkelsen.
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Antall timer frivillig arbeid

Figuren viser fordelingen av omtrent hvor mange timer frivillig arbeid som ble utført for frivillige organ
isasjoner og for personer utenfor eget hushold/familie de siste fire ukene. 

Vi finner i hovedtrekk at de som har arbeidet frivillig for en organisasjon, har utført et større antall timer 
arbeid enn dem som har gjort en frivillig innsats utenfor organisasjonslivet. Imidlertid har flertallet i 
begge kategorier utført 6 timer eller mindre. 
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Hvor mye penger som ble gitt
Figuren viser omtrent hvor mye penger giverne ga da de donerte til   én eller flere frivillige organisasjoner. 

Det er flest, 37 prosent, som ga mellom 101 og 300 kroner, mens 28 prosent ga mellom 301 og 500 kroner. 
Et mindretall, men til sammen 29 prosent, ga summer over 500 kroner. Bare 7 prosent ga 100 kroner eller 
mindre.
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Å gi pengegaver er den innsatsen som flest har gjort i kombinasjon med andre typer innsats. Figuren 
under viser at det er 8,8 prosent som kun har gitt pengegave til organisasjoner, mens 5,2 prosent har gjort 
dette sammen med én eller flere av de øvrige typene frivillig innsats.

Ubetalt arbeid for personer utenfor eget hushold eller egen familie er den aktiviteten som i minst grad 
kombineres med andre typer innsats. Det er bare 1,8 % som har gjort slik innsats i kombinasjon med én 
eller flere av de andre typene innsats.
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Betydningen av tidligere frivillig innsats
Figuren viser hvor stor andel av de som utførte frivillig innsats under koronakrisen, som også hadde  
arbeidet frivillig de siste 12 månedene før undersøkelsen ble gjennomført.

Vi finner at blant de som utførte frivillig arbeid for en frivillig organisasjon i forbindelse med korona
epidemien, hadde nær sagt alle utført slikt arbeid tidligere. Når det gjelder de andre typene innsats, finner 
vi også at dette gjelder flertallet. Det er imidlertid flere som ikke har utført frivillig innsats tidligere, når 
vi ser på de som har gitt penger, gitt mat, klær eller andre ting, eller gitt blod.
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Om undersøkelsen

Brosjyren presenterer data fra en ny spørreundersøkelse om frivillig innsats i forbindelse med korona
epidemien som har blitt samlet inn i perioden fra 13. mai til 15. juni 2020 (som del av undersøkelsen 
Social Media in the Public Sphere 2020). Det første spørsmålet dreier seg om frivillig arbeid for frivillige 
organisasjoner eller i regi av frivillige organisasjoner i forbindelse med den pågående koronaepidemien. 
Det blir fulgt opp med spørsmål om hvor mange timer man har jobbet ubetalt de siste fire ukene. Det vil 
si at de som har blitt intervjuet, rapporterer om de har gjort frivillig arbeid for hele perioden epidemien 
har vart, men antall timer fra begynnelsen av april, da smittetallet i Norge var på det høyeste, og til 15. 
juni, da det var bare var noen få kommuner som fortsatt hadde smittede, først og fremst i Oslo og Viken. 
Denne avgrensningen til fire uker er gjort for å få tall på antall timer innen et tidsrom det er mulig å 
huske detaljert, i tråd med anbefalinger for slike kartlegginger. Det gjør det også lettere å sammenligne 
på tvers av undersøkelser.

I undersøkelsen er det også stilt spørsmål om ubetalt arbeid for personer utenfor eget hushold eller egen 
familie. Dette inkluderer altså ikke ubetalt arbeid for den nærmeste familien, det vil si barn, barnebarn, 
foreldre eller besteforeldre. Det er også spørsmål om man har gitt penger til en frivillig organisasjon i 
forbindelse med koronaepidemien, og hvor stort beløp man har gitt. Dette kan både dreie seg om støtte 
til konkrete hjelpetiltak som organisasjonen driver, og til frivillige organisasjoners drift som lider på 
grunn av bortfall av inntekter fra møter, arrangementer, medlemskap eller pengeinnsamlinger. Det er i 
tillegg et spørsmål om man har gitt bort mat, klær eller andre ting det er behov for som følge av korona
epidemien, og et spørsmål om man har gitt blod etter utbruddet av koronaepidemien. Det har gått ut 
oppfordringer fra helsemyndighetene om å gi blod, og dette har blitt særlig aktuelt fordi det forskes på 
om plasma fra de som har blitt friske av covid19, kan brukes i behandlingen av akutt syke personer. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_162119.pdf
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/koronaviruset-gir-milliardtap-for-frivilligheten.html

