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Om undersøkelsene

Brosjyren presenterer data fra to spørreundersøkelser. Den første ble gjennomført blant 4 003 person-
er i perioden fra 13. mai til 15. juni 2020, som del av undersøkelsen Social Media in the Public Sphere 
(SMIPS).  Den andre ble gjennomført blant 2 060 personer i perioden 19. oktober til 10. november, som 
del av prosjektet PAR-TS (NFR-SAMRISK II).

I undersøkelsene er det stilt spørsmål 
om ubetalt arbeid for frivillige org–
anisasjoner og ubetalt arbeid for an-
dre personer utenfor eget hushold 
og nær familie. De ble også spurt om 
hvor mange timer de hadde jobbet 
ubetalt de siste fire ukene. 

Videre er det i begge un-
dersøkelser stilt spørsmål 
om man hadde gitt 
pengegaver til frivillige 
organisasjoner, og hvor 
stort beløp man gav. 

I den siste undersøkelsen 
har det blitt stilt spørsmål 
om hvordan organisa–
sjonsaktiviteten har blitt 
påvirket i koronasituasjo-
nen.
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Frivillig innsats under koronakrisen
I undersøkelsene ble det spurt om man hadde gjort ulike frivillige innsatser i forbindelse med korona-
pandemien – som ubetalt arbeid for organisasjoner, ubetalt arbeid for andre, og å gi penger til frivillige 
organisasjoner.

Andelen som utførte ubetalt arbeid for en frivillig organisasjon, holdt seg uendret på rundt 7 prosent. 
Samtidig var det en liten økning i andelen som gjorde ubetalt arbeid for andre, fra 4 til 6 prosent. Størst 
endring var det i andelen som hadde gitt penger til en frivillig organisasjon, som økte fra 13 til 18 prosent.
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Omfanget av den frivillige arbeidsinnsatsen
I begge undersøkelsene hadde flertallet av dem som gjorde ubetalt arbeid for en frivillig 
organisasjon, arbeidet inntil seks timer de siste fire ukene. Samtidig økte andelen som 
arbeidet mindre enn én time og 11 timer eller mer fra mai–juni til oktober–november.
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Flere gav pengegaver, men et mindre beløp
De som hadde gitt pengegaver til frivillige organisasjoner, ble spurt om hvor stort beløp 
de gav. Flertallet i begge undersøkelsene svarte at de hadde gitt inntil 500 kroner. Vi 
finner imidlertid at flere gav et mindre beløp på høsten enn før sommeren. Andelen som 
gav inntil 100 kroner, økte fra 6 til 21 prosent fra mai–juni til oktober–november.
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I undersøkelsen i oktober–november ble det også spurt mer generelt om man hadde endret aktiviteten sin 
i frivillige organisasjoner, sammenlignet med situasjonen før korona.

21 prosent svarte at de var like aktive da som før pandemien, mens 19 prosent hadde redusert sin aktivitet 
og 6 prosent avsluttet aktiviteten eller satt den på pause. Bare 2 prosent svarte at de hadde økt sin aktivitet.
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