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Sterk kobling mellom frivillig og politisk deltakelse

Frivillige deltar langt oftere i politikk enn 
ikke-frivillige.
Det politiske engasjementet er særlig sterkt blant frivillige innenfor
samfunnsrettede organisasjoner og arbeidslivsorganisasjoner.

Men frivillige innenfor mer «apolitiske» organisasjoner, som idrett og
borettslag, er også langt oftere engasjert i politikk enn de ikke-frivillige.

I forskningslitteraturen er det vanlig å forstå frivillig innsats som å løse samfunns-
problemer gjennom konkrete handlinger, mens politisk aktivisme tar sikte på å oppnå 
samfunnsendringer gjennom politiske prosesser.



                

                

De er ofte mer opptatt av
miljøvern enn andre.

De har ofte høyere utdannelse
og sterke sosiale nettverk.

De plasserer seg ofte til
venstre på den politiske 

skalaen.

Nesten 3 av 10 er engasjerte
både frivillig og politisk.

Denne gruppen skiller seg fra resten av befolkningen ved at de ofte har en 
rød-grønn profil:

De er ofte mer positive til
innvandring enn folk flest.



 Samfunnsengasjementet varierer gjennom livsløpet

Det er høy deltakelse i frivillig arbeid i Norge.

Deltakelse i uformelle politiske aktiviteter – som under-
skriftskampanjer, demonstrasjoner og diskusjoner på 
internett og i sosiale medier – synker jevnt med årene.

Mer formelle former for politisk deltakelse – som å 
fremme saker i et parti eller delta i valgkamp – øker 
blant folk i 70-årene.



Frivillig arbeid og politiske preferanser

Alt i alt reflekterer frivilligheten befolkningens partipreferanser i ganske stor 
grad.

KrFs velgere skiller seg imidlertid ut med et særskilt høyt frivillig engasjement, 
noe som skyldes svært høy deltakelse innenfor tro- og livssynsfeltet.

Frps velgere er på den andre siden noe underrepresentert.

Har deltatt i frivillig arbeid siste 12 mnd.

Minst én av følgende typer organisasjoner: Kunst og kultur, idrett og sport, hobby og fritid, utdanning, opplæring og forskning, helse, pleie og red-
ningsarbeid, sosiale tjenester og rusmiddelomsorg, natur-, miljø- og dyrevern, velforeninger, grendelag og nærmiljø, borettslag og boligbyggelag, ret-
tighets-, støtte- og avholdsarbeid, internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid, yrkes-, bransje- og fagforeninger, religion 
og livssyn, inkludert Den norske Kirke. 



Det politiske engasjementet er på sin side sterkest blant velgerne til SV, Rødt
og MDG.

Dette skyldes særlig at mange av disse velgerne har deltatt i uformelle 
politiske aktiviteter som underskriftskampanjer, demonstrasjoner og 
markeringer.

Minst én av følgende politiske aktiviteter: Underskriftskampanje, demonstrasjon/aksjon, fremmet politisk sak i avis, tatt opp politisk sak i parti eller 
annen organisasjon, sendt skriftlig klage/fremmet forslag til myndigheter, deltatt i diskusjoner om samfunnsspørsmål på internett/sosiale medier, 
deltatt i valgkamp på vegne av et politisk parti.

Har engasjert seg politisk siste 12 mnd.

Politisk engasjement og politiske preferanser


