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Bakgrunn og problemstilling
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Om undersøkelsen

Kartlegge inntekter og inntektstap som følge av Covid-19-pandemien blant 
medlemmene i Abelia og Norges Innsamlingsråd.

I deler av ideell og frivillig sektor har kun en liten andel av organisasjonene 
valgt å søke på regjeringens kompensasjonsordninger i 2020.

Hvordan har sektorens finansiering blitt rammet, når man ser på ulike 
organisasjonstyper og inntektskilder?
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Utvalg: 
• Abelia: 247 medlemmer i NHO-kategoriene 

«Idrett» og «Kultur og ideelle»
• Norges Innsamlingsråd: 115 medlemmer

Svarprosent: 
• 33,1 % har deltatt i undersøkelsen
• 24,3 % har avgitt fullstendig svar

Metodiske problemstillinger
• Selvseleksjon
• Duplikate svar
• Reliabilitet (mengde respondenter)

Om undersøkelsen

Utvalg og metode



Type organisasjon (ICNPO-kategori)
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Spørsmål 1



Type organisasjon (samlekategorier)
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Spørsmål 1



Antall årsverk ved utgangen av 2020
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Spørsmål 2



Antall årsverk ved utgangen av 2020
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Spørsmål 2



Totale inntekter 2019 og 2020
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Totale inntekter 2019 og 2020
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Spørsmål 3



Årsaker til evt. tapte inntekter i 2020, totalt
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Spørsmål 3



Årsaker til evt. tapte inntekter i 2020, organisasjonstype
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Spørsmål 3
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• Avlyste konkurranser, festivaler, arrangement, kurs og aktiviteter, 
men også sponsor- og lisensinntekter. Treningslag faller utenfor alt. 
(særlig idrett og kultur og politiske- og interesseorganisasjoner)

• Redusert fra innsamlingsaksjoner og reduksjon i tippemidler (særlig 
helse)

• Mindre belegg på institusjoner (sosiale tjenester)

• Mindre kontingent

• Mindre innsamlede midler, tap av samarbeidsavtaler med næringsliv, 
men også private givere. Internasjonale, helse og tros- og livssyn 
nevner dette.

• Variable inntekter fra år til år pga. variasjon i arrangementsmengde.

• Økt usikkerhet for 2021 pga. uro i rekkene til samarbeidspartnere. 

• Flere nevner også styrking av innsamling

«Svikt i inntekter fra bedrifter og 
muligheten til å gjennomføre 
spontane tiltak som krevde 
fysiske arrangement og 
happenings via leverandører, 
givere, bedrifter»

Årsaker til evt. tapte inntekter i 2020, fritekstsvar
Spørsmål 3



Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag
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Spørsmål 4

Medlemskap 
(kontingenter)
Medlemskap 

(kontingenter) NæringslivsavtalerNæringslivsavtaler Innsamlingsaksjoner 
og –kampanjer

Innsamlingsaksjoner 
og –kampanjer Gaver fra faste givereGaver fra faste givere

Andre pengegaverAndre pengegaver Offentlig støtteOffentlig støtte SalgsinntekterSalgsinntekter Andre inntekterAndre inntekter



Medlemskap (kontingenter)
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Spørsmål 4 – Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag



Næringslivsavtaler

15

Spørsmål 4 – Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag



Innsamlingsaksjoner og -kampanjer
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Spørsmål 4 – Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag



Gaver fra faste givere
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Spørsmål 4 – Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag



Andre pengegaver
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Spørsmål 4 – Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag



Offentlig støtte
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Spørsmål 4 – Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag



Salgsinntekter
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Spørsmål 4 – Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag



Andre inntekter
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Spørsmål 4 – Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag



Fritekstsvar
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Spørsmål 4 – Inntektsendring fordelt på inntektsgrunnlag

«Vi har en nedgang på ny rekruttering av fastgivere, men lojaliteten av de eksisterende 
giverne har økt i perioden.» (Politiske)

«Vi har økte inntekter fra Pantelotteriet grunnet stengte grenser.» (Politiske)

«Vi mistet så og si alle inntekter som var forbundet med arrangementer, dvs kollekter, 
billettsalg etc. Heldigvis klarte vi å kompensere for dette ved økt fokus på innsamling via 
andre medier.» (Tros- og livssyn)



Søkt om korona-støtte fra Kulturdepartementet
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Spørsmål 5



Mottatt korona-støtte fra Kulturdepartementet
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Spørsmål 5



Ikke søkt korona-støtte fra KUD - fritekst
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Spørsmål 5

For stor andel offentlige midler (særlig idrett og tros- og livssyn)

Ikke nødvendig grunnet andre tilskudd og redusert aktivitet (kultur)

Faller utenfor søknadsgrunnlaget pga aktivitetens natur (idrett, helse og internasjonale)

Ikke fått informasjon om muligheten (politiske og interesseorganisasjoner)

Lavt inntektsbortfall og pliktfølelse til fellesskapet

2021 oppleves mer utfordrende – inntektsgrunnlaget er mer usikkert



Andre korona-støtteordninger
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Spørsmål 6



Andre korona-støtteordninger – hvilke?
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Spørsmål 6

• Bank og finans inkludert relaterte stiftelser

• Kommunale ordninger

• Stiftelsen Dam

• Lønnskompensasjonsmidler ifbm permitteringer

• Bufdir

• Miljødirektoratet



Sannsynlige konsekvenser for 2021, totalt
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Spørsmål 8



Sannsynlige konsekvenser for 2021, organisasjonskategori
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Spørsmål 8



Eksempler på endret/redusert aktivitet - fritekst
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Spørsmål 8

«Vi kan kjøre med 30% av vår kapasitet pga smittevernregler og bransjestandard. Da sier det seg selv at vi ikke har plass til alle som ønsker å trene her. Dermed 
kan vi ikke rekruttere nye medlemmer. 2021 blir ett tungt år for oss. Vi drar med oss dårlige resultater fra 2020, samt at vi ikke kan øke inntektsnivået vårt i 2021 
pga restriksjoner. Vi har gått fra 1596 medlemmer til 756 pga pandemien.»

«Det som stresser oss litt er frafallet av spillere.»

«Vi har utsatt nyrekrutteringer og er 5-8 % lavere bemannet enn i et normalår, med dertil hørende lavere aktivitetsgrad. Har blant annet problemer med å følge 
opp allerede inngåtte prosjektavtaler med offentlig støtte, og avstår fra å søke fullt ut på nye prosjektmidler, med mindre vi får fullfinansiert nye stillinger 
gjennom de.»

«Barn med kritisk sykdom har ofte lavt/dårlig immunforsvar og våre frivillige team kan da ikke ha kontakt med disse så lenge det er fare for smitte. Vi gav 
assistanse til 9 barn i 2019 men kun 3 i 2020.»

«Med stengte grenser og mye hjemmekontor, finner medlemmene mer tid til å spille på norske golfbaner. Det har også vært tilvekst til golfen, da det har vært en 
av de få tillatte idrettene.»



Gjennomført eller planlagte oppsigelser
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Spørsmål 7



Hovedfunn og konklusjoner

• De totale inntektene blant respondentene er noe redusert i 2020 i 
forhold til 2019.

• Særlig har idrettsorganisasjoner og samfunns- og interessepolitiske 
organisasjoner fått redusert inntekt.

• Organisasjoner innen helse, velferd og internasjonal aktivitet har 
samlet sett opplevd inntektsvekst.

• Inntektsreduksjoner er i svært liten grad relatert til annet enn Covid-19
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Hovedfunn og konklusjoner (2)
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Inntektssvikt knyttet til 
medlemsinntekter rammer 

særlig idrett og 
politikk/samfunn.

Inntektssvikt knyttet til 
medlemsinntekter rammer 

særlig idrett og 
politikk/samfunn.

Inntektssvikt knyttet til 
næringslivsavtaler rammer 

bredt, men særlig tros/livssyn 
og internasjonale.

Inntektssvikt knyttet til 
næringslivsavtaler rammer 

bredt, men særlig tros/livssyn 
og internasjonale.

Inntektssvikt knyttet til 
innsamlingsaksjoner/-

kampanjer rammer i liten grad 
de som har dette som relevant 

inntekt. Tros/livssyn og 
internasjonale har økte 

inntekter.

Inntektssvikt knyttet til 
innsamlingsaksjoner/-

kampanjer rammer i liten grad 
de som har dette som relevant 

inntekt. Tros/livssyn og 
internasjonale har økte 

inntekter.

Inntektssvikt knyttet til faste 
givere rammer i mindre grad. 
Samfunn/politikk opplever 
nedgang, internasjonale og 

tros/livssyn økning.

Inntektssvikt knyttet til faste 
givere rammer i mindre grad. 
Samfunn/politikk opplever 
nedgang, internasjonale og 

tros/livssyn økning.

Inntektssvikt knyttet til andre 
pengegaver rammer i mindre 

grad. Andre opplever en 
nedgang, samfunn/politikk en 

begrenset nedgang.

Inntektssvikt knyttet til andre 
pengegaver rammer i mindre 

grad. Andre opplever en 
nedgang, samfunn/politikk en 

begrenset nedgang.

Inntektssvikt knyttet til offentlig 
støtte rammer lite, utover litt for 

internasjonale. De fleste 
opplever økning eller 

videreføring. 

Inntektssvikt knyttet til offentlig 
støtte rammer lite, utover litt for 

internasjonale. De fleste 
opplever økning eller 

videreføring. 

Inntektssvikt knyttet til 
salgsinntekter rammer bredt. 

Tros/livssyn, idrett, 
internasjonale og andre er 

særlig rammet, 
politikk/samfunn er mer stabilt.

Inntektssvikt knyttet til 
salgsinntekter rammer bredt. 

Tros/livssyn, idrett, 
internasjonale og andre er 

særlig rammet, 
politikk/samfunn er mer stabilt.

Inntektssvikt knyttet til andre 
inntekter rammer de fleste, 

men i mindre grad 
politikk/samfunn og 
utdanning/velferd.

Inntektssvikt knyttet til andre 
inntekter rammer de fleste, 

men i mindre grad 
politikk/samfunn og 
utdanning/velferd.
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