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Hva vet vi om motivasjon av frivillige?

Rekru5ering• og veier inn 6l frivilligheten
Begrunnelser• og mo6vasjon
Hvordan• beholde frivillige?



Omfanget av frivilligheten i Norge

148 000 årsverk og 130 milliarder •
i verdiskaping
79 % av befolkningen er medlem •
i en organisasjon
Over 60 % av befolkningen deltar •
med frivillig arbeid
100 000 lag og foreninger•



Hva skaper motivasjon?

• Indre motivasjon
• Ytre motivasjon



Legg inn film - Busskuret

• https://www.dropbox.com/sh/4r5xx97knvujr3c/AACHPbGvHTkXCgrD6oZsv4SAa
?dl=0&preview=Frivillig+kaffepause+1+-+CASEfilm.mp4

https://www.dropbox.com/sh/4r5xx97knvujr3c/AACHPbGvHTkXCgrD6oZsv4SAa?dl=0&preview=Frivillig+kaffepause+1+-+CASEfilm.mp4


Hvem er de nye 
frivillige?





Plass &l flere 
menn?



Frivillighet 
forebygger
ensomhet



Sosiale ne*verk er vik.ge • – bekjentskaper vik.gere enn nære bånd
Skjevhet i hvem som blir spurt•
Mangel på .d, interesse eller forespørsel er vik.gste årsaker .l å ikke •
gjøre frivillig arbeid
Barrierer for deltakelse følger livsløpet•

Rekrutteringsveier



Sjekkliste før rekruttering

• Hvem vil vi rekruttere?
• Hva skal de gjøre?
• Hva må de lære?
• Hvordan kommer de i gang?
• Hvorfor skal de velge akkurat oss?



Lysten til 
å hjelpe andre



• Vil bidra og være nyttig
• Vil ha kontroll på bruk av tid
• Vil ha klare og godt organiserte oppgaver
• Vil bli kjent med nærmiljøet og være sosial

• Er redd for å ikke passe inn 

De frivillige



Frivillighetsbarometeret 2017

På totalnivå ser vi at de fire vik:gste ytre vilkårene for deltagelse i frivillig arbeid •
er klare oppgaver, kontroll over egen -dsbruk, muligheten :l å bruke sin 
kompetanse og for å påvirke organisasjonen man skal være frivillige i.



Har noen forsøkt å rekruttere deg til frivillig 
arbeid siste 12 måneder?
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54 % hadde 
sagt JA!



Vik$g for å beholde frivillige

Meningsfylte• ak-viteter
Anerkjennelse•
Sosialt• fellesskap
Faglig• utvikling og påfyll
Tilgjengelig• og variert ak-vitets-lbud
Utviklingsmuligheter•
Tillit• fra organisasjonen
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Flere sosiale aktiviteter

Mer innflytelse på beslutninger

Mer inkluderende miljø

Mer opplæring

Mer anerkjennelse

Mer oppfølging

Andre arbeidsoppgaver

Annet



Frivillighetens dag 5 desember






