
Engasjement -
befolkningsundersøkelser om 
kulturmiljø
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Hvem er engasjert i 
kulturmiljøvern?

SSB befolkningsundersøkelser i 2021 og 2022
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Kvinner og menn er like interessert i 
kulturmiljø, men man må bli «voksen» først
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I hvilken grad er du interessert i kulturminner, kulturmiljø og landskap?

SSB 2022: Landsrep., 982 respondenter. Telefon.
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Aktivitet øker tydelig med alder
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Deltakelse i ulike former for kulturmiljøarbeid
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Selvoppfyllende profeti? De fleste tenker frivillig 
kulturvernarbeid passer best i godt voksen alder
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Alder i utvalget Antatt passende alder frivillig kulturvernarbeid

I hvilken av disse aldersgruppene tror du at det passer best for folk å engasjere seg i frivillig kulturvernarbeid?

Norstat 2022: Bekvemmelighetsutvalg, 202 

respondenter. Internett.



Øker engasjementet i 
befolkningen?
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Totalt sett stabil utvikling for holdning og aktivitet i 
befolkningen siste år. Tendens til øket aktivitet.
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Ikke flere interesserte blant de unge, men 
sterkere interesse. Tegn på øket engasjement?

Interesse for kulturminner, kulturmiljø og landskap

16-29 år 30-44 år 45-66 år 67-79 år



Potensialet for mer frivillig 
kulturvernarbeid?
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En fjerdedel av befolkningen er enten 
medlemmer eller kan tenke seg å delta

Er du medlem av en frivillig kulturvernorganisasjon?

HVIS IKKE MEDLEM AV EN KULTURVERNORGANISASJON:

Kunne du tenkt deg å bruke tid på å engasjere deg i en frivillig forening innen kulturvern?

Medlemstall: SSB juni 2022: 982 respondenter

Andre tall: Norstat juni 2022: 1053 respondenter



Sammenligning av fire grupper i forhold til aktiviteter, 
interesser og holdninger innen kulturmiljøvern

Foto: Åse Bitustøl, Riksantikvaren
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• De som ER medlemmer av en frivillig 

kulturvernorganisasjon

• De som KAN TENKE SEG å bli medlemmer

• De som IKKE KAN TENKE SEG 

• GJENNOMSNITTSnordmannen



Potensielle medlemmer har gjennomsnittlig alders-
profil, men de er klart yngre enn nåværende 
medlemmer.
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Demografisk- og geografisk profil for hver gruppe

Gjennomsnitt befolkningen Kan tenke seg å engasjere seg Ikke aktuelt å engasjere seg Er medlem

Norstat mai-juni 2022:

Landsrep., 3082 respondenter. Internett.



Samme interesse-grunnlag for engasjement hos 
både medlemmer og potensielle medlemmer.
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Holdninger Aktiviteter

Norstat mai-juni 2022:

Landsrep., 3082 respondenter. Internett.
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Nordmenns interesse for ulike 
kulturminnetemaer?
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Norstat mai- juni 2022: 3089 respondenter
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Potensial? En tendens at potensielle 

medlemmer er mer interessert i «forlatte 

bygg og ødehus» enn nåværende 

medlemmer …
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SoMe-følging ulike temaer:

Forlatte/forfalne bygg på tredjeplass
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og følger du gruppen Arkitekturopprøret?

viser arkeologiske funn fra privatpersoner

engasjerer seg i bevaring av fartøyer og kystkultur

engasjerer seg i bevaring og restaurering av tog, biler og
andre kjøretøyer

gir råd, tips og inspirasjon om vedlikehold og restaurering av
gamle hus

viser frem forlatte og forfalne bygg

diskuterer arkitektur og byutvikling

handler om bevaring av enkelte historiske bygg eller områder

Har du i de siste 12 månedene aktivt fulgt grupper, sider og profiler på sosiale 
medier som … 

Norstat juni 2022:

Landsrep., 1053 respondenter. Internett.
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Gjennomsnitt befolkningen Kan tenke seg å engasjere seg Ikke aktuelt å engasjere seg Er medlem
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Medlemmer ivrige på sosiale medier. Potensielle medlemmer 
har gjennomgående høy aktivitet på sosiale medier og nærmest 
medlemsgruppen når det gjelder «forlatte bygg» og «bevaring 
av rullende materiell»

Har du i de siste 12 

månedene aktivt fulgt 

grupper, sider og 

profiler på sosiale 

medier som … 

Norstat juni 2022:

Landsrep., 1053 respondenter. Internett.



Hvordan overbevise de trege og 
uvillige?
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Potensielle medlemmer er nysgjerrige. De vil først 
og fremst vite mer om mulighetene.
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HVIS IKKE MEDLEM: Hva skal til for at du vil bruke tid på å engasjere deg i en frivillig forening innen kulturvern?

1. At jeg blir kjent med mulighetene

2. Har ledig tid til overs

3. Saker jeg brenner for

4. Kan bestemme selv hvor mye tid jeg bruker på det

5. Venner/bekjente inviterer meg inn

6. Interessante arbeidsoppgaver

7. At jeg har noe viktig å bidra med/riktig kompetanse

8. Gode ledere

9. Medbestemmelsesrett/påvirkningsmuligheter

10. God økonomi i foreningen/slippe å hente inn penger

11. Får godtgjørelse for innsatsen

Kan tenke seg å engasjere seg

Norstat 2022: Bekvemmelighetsutvalg 

202 respondenter + landsrep. utvalg 

1053 respondenter. Internett.



Mange er interesserte, men de eldre er de aktive

• Kvinner og menn deler interesse for kulturmiljø. Yngre ikke like opptatt av 

dette.

• Det er ikke bare de eldste som er interessert, men de er klart mer aktive i 

frivillig kulturvernarbeid.

• Aktiv deltakelse er typisk en aktivitet for de over femti år. De fleste 

opplever det passer best med frivillig kulturmiljøarbeid i senere livsfase.

Det er mulig å rekruttere yngre

• Aldersprofilen til potensielle medlemmer er klart yngre enn for nåværende 

medlemmer.

Ødehus trigger interesse blant ikke-medlemmer

• Forlatte bygg og ødehus er ikke den største interessen blant potensielle 

medlemmer, men det er en interesse der de skiller seg positivt ut med 

relativt sterkere fokus enn andre.

Viktig med informasjon om muligheter

• De som ikke er medlemmer kan delta i frivillig arbeid hvis de har ledig tid 

og det er saker de brenner for. De som er nærmest å engasjere seg er 

nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes.

Oppsummert:
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