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2. Innleiing 
 

Denne rapporten gjev ei fyrste oversikt over resultata frå spørjeundersøkinga som organisasjonen 
din har delteke i.  I den fyrste delen av rapporten presenterer me eit samandrag av kva særtrekk 
organisasjonane i undersøkinga har, medan den andre delen handlar om medlemene i 
organisasjonane. I del tre presenterer me resultat som handlar om organisasjonane sine ressursar og 
personale. Avslutningsvis tek me føre oss kva hovudaktivitetar organisasjonane i undersøkinga er 
engasjerte i, og viser kva som er dei viktigaste utfordringane norske organisasjonar står overfor. 
 

 

2.a. Særtrekk ved organisasjonane  
 
Resultata frå spørjeundersøkinga syner at organisasjonane i hovudsak jobbar for føremål som gagnar 
medlemer, i gjennomsnitt er 38 år gamle, vart bygd frå grunnen av ei gruppe privatpersonar og er 
nasjonale organisasjonar med individuelle direkte medlemer. Når organisasjonane blir spurde om 
kva kategori dei tilhøyrer, svarer 79 prosent at dei er ein interesseorganisasjon/aksjonsgruppe, 
medan 20 prosent svarer at dei er ein organisasjon som vektlegg å tilby tenester. 76,6 prosent av 
organisasjonane svarte at hovudføremålet deira er å arbeida mot mål som i hovudsak gagnar 
medlemene. Trass i at gjennomsnittalderen på organisasjonane i spørjeundersøkinga er 38 år, er det 
store variasjonar. Nokre organisasjonar har kun eksistert i 1-3 år, medan dei eldste har operert i nær 
200 år.  
 
 

Særtrekk ved norske organisasjonar 

- Hovudføremål: Jobba mot mål som gagnar medlemer 
- Alder: 38 år 
- Etablering: Ny organisasjon bygd frå grunnen av 
- Grunnleggjarar: Ei gruppe privatpersonar  
- Struktur: Nasjonal organisasjon med individuelle direkte medlemer 

 
Spørjeundersøkinga stilte spørsmål om korleis organisasjonen vart stifta, og kven som grunnla den. 
Organisasjonar kan vera bygde frå grunnen av, og dette var det alternativet som flesteparten av 
organisasjonane kryssa av for (68,8 prosent). Nokre vart etablerte som ei samanslåing av eldre 
organisasjonar (12.5 prosent), eller som eit resultat av ei avskalling frå ein eller fleire organisasjonar 
(14,3 prosent). Resultata frå spørjeundersøkinga syner vidare at 55 prosent av organisasjonane vart 
etablerte av ei gruppe privatpersonar, medan 28 prosent vart starta av ei eller fleire tidlegare 
organiserte grupper. Det er stor forskjell blant dei norske organisasjonane i kva struktur dei har. 38 
prosent er ein nasjonal organisasjon med individuelle direkte medlemer, 13,5 prosent er ein nasjonal 
organisasjon med regionale og lokale underavdelingar, medan 12,6 prosent er ein nasjonal 
organisasjon med lokale underavdelingar.  
 
 

 



   
 
 

4 
 

2.b. Medlemer  
 
Medlemer er viktige for organisasjonar gjennom å vera involverte i sentrale organisatoriske 
aktivitetar som til dømes kampanjar, tenesteyting, administrative oppgåver og avgjerdstaking 
(Jordan and Maloney 1997, Binderkrantz 2009). Eit fleirtal av organisasjonane som deltok i 
undersøkinga har i hovudsak enkeltpersonar som medlemer (62 prosent), medan 16 prosent i 
overvegande grad har organisasjonar (td. verksemder, lokale styresmakter etc.) som medlemer. 11 
prosent av organisasjonane har eit medlemskap som i overvegande grad er sett saman av 
organisasjonar/foreiningar med individuelle medlemer. Kun 2 prosent av organisasjonane i 
undersøkinga rapporterte at dei ikkje har medlemer i det heile teke. Storleiken på medlemsmassen 
varierer blant organisasjonane, og gjennomsnittet er 6312 medlemer. Dei største organisasjonane i 
undersøkinga har 300.000 - 400.000 medlemer, dei minste har mellom 0 og 10. Medlemstalet i 
tradisjonelle organisasjonar (td. fagforeiningar, religiøse grupper) har vore fallande på tvers av 
demokrati (van Biezen and Poguntke 2014). Stikk i strid med dette syner undersøkinga at 
medlemstalet i dei undersøkte norske organisasjonane anten har vore stabilt dei siste fem åra (30 
prosent) eller har stige (49 prosent).  
 
Kor aktive er medlemene? Resultata våre syner at 36 prosent av organisasjonane har medlemer som 
er middels involverte i organisatoriske aktivitetar, medan 26 prosent av organisasjonane rapporterer 
at medlemene deira er veldig involverte. 27 prosent av organisasjonane i undersøkinga har 
medlemer som er litt involverte. Figuren under syner fordelinga. Medlemene i eit fleirtal (53 
prosent) av organisasjonane var like involverte i organisatoriske aktivitetar for fem år sidan som i 
dag. 23 prosent av organisasjonane rapporterer at medlemene deira har blitt meir involverte i 
organisatoriske aktivitetar i løpet av dei siste fem åra.  
 

 
 
Eitt av spørsmåla i spørjeundersøkinga handlar om korleis organisasjonen fattar avgjerder på ulike 
felt. Figuren under viser at over halvparten av organisasjonane gjev medlemene ansvar for å 
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utnemna styremedlemer/medlemer til det utøvande organet (64,9 prosent), utnemna leiar (56,89 
prosent) eller gjera endringar i vedtektene (66,37 prosent). Når det kjem til å avgjera budsjettet, 
tilsetta personale og ekskludera medlemer, er det sentrale aktørar (til dømes det utøvande organet, 
leiar eller senior medarbeidarar) som avgjer i eit fleirtal av organisasjonane. Måten organisasjonen 
fattar avgjerder på innanfor ulike felt har halde seg stabilt i eit stort fleirtal av dei undersøkte 
organisasjonane gjennom dei siste fem åra (89,7 prosent).  

 

 
 
 

 
2.c. Inntektskjelder og personale 
 
Tilgang til ressursar er svært viktig for at organisasjonar skal kunna oppretthalda aktivitetane sine. 
Dei treng ressursar for å forfølga måla sine og utføra daglege aktivitetar. På generelt grunnlag 
medverkar ressursar til dømes til at organisasjonar kan tilsetta personale (Jordan and Maloney 1997, 
Binder 2007). 
 
Me ser fyrst på kor organisasjonane hentar inntektene sine frå. Spørjeundersøkinga syner at 
organisasjonane hentar inntekter både frå private kjelder og frå staten. Inntekter frå 
medlemskontingent er viktig eller veldig viktig for det noverande budsjettet til 72,6 prosent av 
organisasjonane, og er med det den inntektskjelda som er viktigast for flest organisasjonar. Det er eit 
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tydeleg skilje mellom organisasjonar som har tilgang til offentlege midlar på nasjonalt nivå og ikkje: 
Halvparten av organisasjonane rapporterer at offentleg støtte frå nasjonalt nivå er viktig (10 
prosent) eller veldig viktig (40 prosent) for det noverande budsjettet til organisasjonen. Samtidig 
svarer 42 prosent at slik støtte er heilt uviktig. Offentleg støtte frå andre styringsnivå (td. 
regionalt/lokalt nivå) er heilt uviktig for 64 prosent av organisasjonane i undersøkinga. Det same er 
skattefordelar anten for gjevarane til organisasjonen (81 prosent) eller til organisasjonen sjølv (77 
prosent). Inntekter frå donasjonar og gåver frå enkeltpersonar er heilt uviktige for 63 prosent av 
organisasjonane, medan det same talet er 71 prosent når ein spør om donasjonar frå verksemder. 
Eit fleirtal av organisasjonane svarer at administrative kostnader relatert til søknad om og mottak av 
offentleg støtte anten ikkje er belastande i det heile teke (41 prosent) eller litt belastande (23 
prosent). Inntektskjeldene har vore dei same for eit fleirtal av organisasjonane (68,5 prosent) dei 
siste fem åra. Dei organisasjonane som rapporterer endring svarer at inntekter frå tenester/sal til 
medlemer, sparing og investeringar, i tillegg til donasjonar frå verksemder har blitt mindre viktig dei 
siste fem åra. Ein ser også at inntekter frå medlemskontingentar har blitt noko viktigare dei siste fem 
åra.  
 
Neste tema omhandlar personalsituasjonen i organisasjonane. Halvparten av organisasjonane har 
mellom 0 og eitt årsverk. 32 prosent av organisasjonane har ingen fulltidstilsette (årsverk). 10 
prosent av organisasjonane i undersøkinga rapporterer å ha fleire enn 14 årsverk. 
Gjennomsnittstalet på årsverk blant organisasjonane i spørjeundersøkinga er 6,7. Talet på årsverk 
varierer mellom 0 og 205 blant dei undersøkte organisasjonane. Dei siste fem åra har talet på 
årsverk halde seg stabilt i eit fleirtal av organisasjonane (55 prosent), medan i 23,5 prosent av 
organisasjonane har dette talet auka noko.  
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Figuren ovanfor syner at eit stort fleirtal av organisasjonane har frivillige. Kun 14 prosent av 
organisasjonane har ingen frivillige. Gjennomsnittstalet på frivillige i dei undersøkte organisasjonane 
er 823. Dei siste fem åra har talet på frivillige i organisasjonane vore stabilt i eit fleirtal av 
organisasjonane (64,6 prosent). 
 
Dersom organisasjonane har tilsette, kva gjer dei? I gjennomsnitt er 1,9 årsverk opptekne med 
politiske orienterte oppgåver, medan i gjennomsnitt 3,3 årsverk jobbar med administrative 
oppgåver. Når det gjeld fyrstnemnde, er det mellom 0 og 100 årsverk som er sett av til dette på tvers 
av organisasjonane i spørjeundersøkinga, medan det same talet for administrative årsverk er mellom 
0 og 205. I løpet av dei siste fem åra har eit fleirtal av organisasjonane hatt det same talet på årsverk 
for politiske oppgåver (66 prosent) og administrative oppgåver (69 prosent) som i dag. 
 

 
 
2.d. Kjerneaktivitetar og utfordringar 
 
Ideelle organisasjonar er nøkkelaktørar i demokrati gjennom å representera ulike interesser. I 
arbeidet sitt kan dei både benytta seg av såkalla innside- eller utsidestrategiar for å utøva politisk 
innverknad (Beyers et al. 2008). Innsidestrategiar omfattar aktivitetar som er retta mot offentlege 
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institusjonar og valde representantar, medan utsidestrategiar omfattar aktivitetar retta mot media 
og mot folk flest (Weiler and Brändli 2015).  
 
Norske organisasjonar har ein tendens til å engasjera seg meir innsidestrategiar enn utsidestrategiar. 
Når det gjeld utsidestrategiane engasjerte eit fleirtal av dei undersøkte organisasjonane seg aldri i 
ulovlege direkte aksjonar og sivil ulydnad (94,8 prosent) eller lovlege direkte aksjonar eller 
demonstrasjonar (66 prosent). Eit fleirtal (55,7) prosent kjøper aldri annonseplass i ulike medium. 53 
prosent arrangerer aldri eller sjeldan debattar eller pressekonferansar, medan 67 prosent aldri eller 
sjeldan publiserer analysar og forskingsrapportar. Eit fleirtal av organisasjonane kontaktar 
journalistar, skriv lesarinnlegg/kronikkar og sender ut pressemelding (64,4 prosent) (her har me 
kombinert svaralternativa «av og til», «ofte» og «veldig ofte»). Innsidestrategiar derimot, er meir 
vanlege: 62 prosent av organisasjonane deltek i offentlege høyringar og kontaktar offentlege 
tenestepersonar, medan 50 prosent oppfordrar medlemer og andre til å kontakta avgjerdstakarar 
(her har me kombinert svaralternativa «av og til», «ofte» og «veldig ofte»).  
 
I tillegg til aktivitetane nemnd over, kan organisasjonar også engasjera seg i kampanjeaktivitetar og 
gje pengar til politiske parti for å påverka politiske prosessar (Salamon and Flaherty 1996). Eit fleirtal 
av organisasjonane i undersøkinga (85,8 prosent) engasjerer seg aldri i val- og/eller 
folkerøystingskampanjar, og 99,4 prosent donerer aldri pengar til politiske parti. Kva gjeld samarbeid 
med andre organisasjonar, rapporterer 51 prosent at dei av og til, ofte eller veldig ofte samarbeider 
med spesifikke interesse- og/eller aksjonsgrupper, medan 64 prosent rapporterer at dei aldri 
samarbeider med politiske parti. Eit fleirtal av organisasjonane (76 prosent) har ikkje endra måten 
dei engasjerer seg i aktivitetar for å utøva politisk innverknad på dei siste fem åra. 
 
Når me ser nærare på kva utfordringar organisasjonane står overfor, rapporterer halvparten (51 
prosent) av organisasjonane i undersøkinga at det finst organisasjonar som dei konkurrerer med om 
nye medlemer, finansiering, offentlege kontraktar eller andre nøkkelressursar. I ljos av dette 
rapporterer 76 prosent av organisasjonane at det å rekruttera nye medlemer og halda på 
eksisterande medlemer er ei veldig viktig eller viktig utfordring (sjå figur). Til liks er endringar i 
opinionen i saker som er viktige for organisasjonen og tilgang til ulike medium viktige eller svært 
viktige utfordringar for høvesvis 46 og 47 prosent av organisasjonane i undersøkinga. I tråd med 
resultata som synte at offentleg støtte (frå nasjonalt nivå) var viktig eller svært viktig for det 
noverande budsjettet for halvparten av organisasjonane i undersøkinga, syner figuren under at nær 
halvparten av organisasjonane (45 prosent) rangerer redusert offentleg støtte som ei viktig eller 
veldig viktig utfordring. 
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For å styrka eigne overlevingsutsikter har eit stort fleirtal av organisasjonane (69 prosent) styrka 
eigen innsats for å rekruttera medlemer, og 59,4 prosent av dei undersøkte organisasjonane har 
betra medlemene sine mogelegheiter til å delta i organisasjonens arbeid. Eit fleirtal av 
organisasjonane har også utvida spekteret av saker som dei konsentrerer seg om (54,4 prosent).  
 
Til slutt i spørjeundersøkinga spurde me organisasjonane om å vurdera eigne overlevingsutsikter. 
Halvparten av organisasjonane (49 prosent) rapporterte at det var svært usannsynleg eller 
usannsynleg at organisasjonen kom til å stå overfor ei alvorleg utfordring i løpet av dei neste fem åra 
som kan truga organisasjonens eksistens. Kun fire prosent rapporterte at det var veldig truleg at 
organisasjonen kom til å stå overfor ei slik utfordring i løpet av dei neste fem åra. Sjå figuren under 
for ei oversikt.  
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