
Givertrender 2019
Tall fra 2018



Metode, gjennomføring og kort om respondentene

 Gjennomført i uke 5 2019

 Gjennomført av Norstat, 

503 respondenter fra deres forbrukerpanel

 Web-undersøkelse, rekruttert via e-post 

49% Kvinner / 51% menn

25-34 år (20%)

35-44 år (19%)

45-54 år (21%)

55+ år   (40%)



1. Har du gitt penger til norske organisasjoner i løpet av det de siste tre årene? 
Med norske organisasjoner mener vi humanitære organisasjoner, religiøse foreninger, idrettslag eller kulturorganisasjoner.



2.  Hvorfor har du valgt å ikke støtte en organisasjon?

N=69



2.  Hvorfor har du valgt å ikke støtte en organisasjon?.

N=69



3. Hvor mye penger har du gitt siste år?

N=403



4. Hvilke organisasjoner har du gitt penger til det siste året?

Totalt

N=403



4. Hvilke organisasjoner har du gitt penger til det siste året?

N=403



4. Hvilke organisasjoner har du gitt penger til det siste året?

N=403



5. Hvorfor har du gitt penger til en eller flere av disse?  (Flere alternativ mulig)

N=403



5. Hvorfor har du gitt penger til en eller flere av disse?  (Flere alternativ mulig)

N=403



6. På hvilken måte gir du vanligvis penger (Flere alternativer mulig)

N=403

NY



7. I hvilen grad stoler du på norske organisasjoner når det gjelder at pengene virkelig kommer frem til menneskene eller
prosjektene de er ment for?  (Hvor 1= Stoler ikke på i det hele tatt og 5=Stoler helt på)

N=503



7. I hvilen grad stoler du på norske organisasjoner når det gjelder at pengene virkelig kommer frem til menneskene eller
prosjektene de er ment for?  (Hvor 1= Stoler ikke på i det hele tatt og 5=Stoler helt på)

NY



8. Hvis du må velge, til hvem vil du helst gi penger?

N=503



9. Når du tenker på det samlede inntrykket du har av innsamling til ideelle formål i Norge; hvor enig eller uenig er du i 
følgende utsagn? (På en skala 1 – 5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig)

Norske organisasjoner generelt har en høy standard når det gjelder 
ærlighet i sin informasjon rundt sitt innsamlingsarbeid

Norske organisasjoner driver sitt innsamlingsarbeid på en 
måte som viser respekt for giverne

N=503



9. Når du tenker på det samlede inntrykket du har av innsamling til ideelle formål i Norge; hvor enig eller uenig er du i 
følgende utsagn? (På en skala 1 – 5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig)

Norske organisasjoner generelt har høy integritet og uavhengighet 
når det gjelder å ikke blande personlige økonomiske interesser med 
organisasjonens økonomi

Norske organisasjoner viser empati og forståelse både for givere 
og for de som mottar hjelpen

N=503



9. Når du tenker på det samlede inntrykket du har av innsamling til ideelle formål i Norge; hvor enig eller uenig er du i 
følgende utsagn? (På en skala 1 – 5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig)

Norske organisasjoner generelt har en høy standard når det gjelder 
ærlighet i sin informasjon rundt sitt innsamlingsarbeid

Norske organisasjoner driver sitt innsamlingsarbeid på en 
måte som viser respekt for giverne

N=503



9. Når du tenker på det samlede inntrykket du har av innsamling til ideelle formål i Norge; hvor enig eller uenig er du i 
følgende utsagn? (På en skala 1 – 5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig)

Norske organisasjoner viser stor grad av åpenhet om økonomi 
og måten virksomheten styres på

Det er mitt generelle inntrykk at norske organisasjoner holder en høyere
standard i sitt informasjonsarbeid og sin markedsføring enn kommersielle 
norske bedrifter

N=503



10. Ta utgangspunkt i den organisasjonen du har gitt mest penger til. Hvor fornøyd er du med oppfølgingen fra den 
organisasjonen etter at du har gitt? (På en skala 1 – 5, hvor 1= Svært misfornøyd og 5= Veldig fornøyd)

N=403



11. Du svarte at du var fornøyd med oppfølgingen; hva var du spesielt fornøyd med?

N=257



12. Du svarte at du var misfornøyd med oppfølgingen; hva var du spesielt misfornøyd med?

For få respondenter – 13stk 

De er mao ganske så fornøyde



13. Hvordan ble du kontaktet av organisasjonen du ga penger til sist?

N=403



14. Under forutsetning av at det ikke er en ny aktivitet for å be om penger; ønsker du en oppfølging etter at du har
gitt ditt bidrag?

N=403



15. I hvilken grad er du interessert i følgende type oppfølging fra en organisasjon du har gitt penger til?

En takk for gaven

N=113



15. I hvilken grad er du interessert i følgende type oppfølging fra en organisasjon du har gitt penger til?

Informasjon med bilder, artikler og fakta om hvordan pengene blir benyttet til det aktuelle formålet

N=113



15. I hvilken grad er du interessert i følgende type oppfølging fra en organisasjon du har gitt penger til?

Informasjon i flere omganger som viser hvordan prosjektet eller formålet du støtter utvikler seg over tid

N=113



15. I hvilken grad er du interessert i følgende type oppfølging fra en organisasjon du har gitt penger til?

Oppfordring til å gi en enkelt gave på nytt

N=113



15. I hvilken grad er du interessert i følgende type oppfølging fra en organisasjon du har gitt penger til?

En forespørsel om å bli fast giver 

N=113



16. Gjennom hvilken kanal foretrekker du å få en personlig oppfølging fra den organisasjonen du har gitt til?

N=113



17. Uavhengig av hvordan du gir penger i dag og du MÅ velge ett alternativ; hvilken av alternativene under vil du foretrekke?

N=403

NY

20172019



18. Kan du med ett, eller noen veldig få ord, beskrive hva du synes om å gi til organisasjoner gjennom testamentering? (Åpent)

«Både jeg og min mann har i våre testament at vår arv skal gå til leger uten grenser. Så vi syns det er fint at det er mulig å gjøre dette»

«Kan vare vanskelig når mennesker er aleine og eventuell kognitivt svekkede. Spesielt suspekt med frikyrklige organisasjoner»

«Så fremt organisasjonen kan vise til progressive resultater, anser jeg det som vel anvendte penger til folk som trenger det. Viktig at gevinsten 
når frem til riktig mottaker»

«Helt innafor! Det er avdødes penger, det er ingen selvfølge at familiære arvinger skal arve alt/utover pliktdel»

«Er man enslig uten arvinger kan det vel  være greit, ellers synes jeg det fort blir feil i forhold til gjenværende familie»

«Jeg syntes at dette bør være opp til hver enkelt. Om man har etterlatte som ikke nødvendigvis har behov for arven kan det å gi den videre til
noen som har nettopp det, være en fin ting»

«Det er ikke bra, hvis eldre mennesker føler et press for å testamentere penger til en organisasjon i en vanskelig livssituasjon eller om de ikke
helt skjønner at de gjør det. Generelt en uting»

«De fleste nordmenn i dag klarer seg helt fint uten arv. Siden testamenter inneholder eierens siste vilje, er det noe vakkert over at den viljen
er å hjelpe noen som faktisk trenger det. MEN å oppsøke folk på dødsleiet, og få dem til å signere et nytt testamente med påholden hånd, er 
IKKE greit. Organisasjonene kommer til å ha et evig dårlig rykte, fordi det har skjedd noen få ganger»

«Helt greit for de som ikke har slektninger som kan arve, eller at avdøde donerer en viss sum penger. Synes det virker rart å gi bort alt til en
organisasjon»

«Det kommer helt an på. Hvis det er av eget ønske og har vært en hjertesak for avdøde gjennom livet, fint. Pushing  på gamle mennesker er 
en uting»

«Jeg skulle gjerne se at alle gjorde det.  Selv er jeg ugift og har derfor testamentert alt til ideell organisasjon»

«Dersom man har mye penger kan det være greit. For vanlige familier mener jeg de etterlatte skal få bestemme hva arven brukes til»

N=503



19. Hvis du måtte velge mellom å støtte en norsk organisasjon med penger eller bidra med dugnadsarbeid, hva ville du valgt?

N=503



20. Har du utført noen form for frivillig arbeid/dugnadsarbeid det siste året?

N=503



21. Hvem har du utført frivillig arbeid/dugnadsarbeid for?

N=88



22. Hvor mange timer har du bidratt med til frivillig arbeid/dugnadsarbeid siste år?

N=88



23. Er du reservert mot noe av følgende?

N=503



0. XXXXX


