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FORORD 

I dette arbeidsnotatet presenteres funn fra en spørreundersøkelse om unge eldre (62-75 år) 
og deres omfang av frivillig arbeid og bruk av kompetanse i frivillig arbeid. Undersøkelsen ble 
gjennomført våren 2016, blant unge eldre som bor i Bodø kommune.  

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Tusenhjemmet Bodø AS.  

Leveransen i prosjektet er dette arbeidsnotatet som er et kommentert tabell- og figurnotat. 
Det har ligget utenfor prosjektets rammer å gjennomføre dypere analyser og sette dette inn 
i en større sammenheng.  

Nordlandsforskning retter en stor takk til alle unge eldre som bor i Bodø kommune og som 
har brukt tid på å besvare undersøkelsen. En stor takk også for samarbeidet til Tove Johanna 
Fagertun og Veronica Dørum ved Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter, samt frivillige 
ved Tusenhjemmet Kultur- og kunnskapssenter som har bidratt i gjennomføringen. Også 
takk til medlemmer i styringsgruppen ved Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter som 
har kommentert utkast til spørreskjemaet.  

Takk også til forskningsleder Bent Cato Hustad og seniorforsker Cecilie Høj Anvik ved 
Nordlandsforskning for kvalitetssikring av arbeidsnotatet.  

Forfatteren står selv ansvarlig for innholdet i notatet.  

 

Bodø, juli 2016.  
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SAMMENDRAG 

Hensikten med studien har vært å få frem kunnskap om unge eldre sitt forhold til frivillighet 
og deltakelse i frivillig sektor. Unge eldre er i denne studien forstått som personer mellom 62 
og 75 år. Studien har særlig konsentrert seg om frivillighet blant unge eldre og deres 
opplevelse av å være pensjonist. Studien har også sett på hva denne aldersgruppa tenker om 
og ønsker av tilbud fra Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter. Målgruppen for 
kartleggingen har vært unge eldre med bostedsadresse i Bodø kommune.  

Dataene som ligger til grunn for arbeidsnotatet er en spørreundersøkelse. Den ble sendt til 
et utvalg unge eldre med bostedsadresse i Bodø kommune. Spørreundersøkelsen oppnådde 
en svarprosent var på 27.  

43 prosent av de som har svart på undersøkelsen har drevet ulønnet, frivillig arbeid for en 

organisasjon de siste 12 månedene. I gjennomsnitt har de unge eldre arbeidet 13 timer i 
måneden. Sett i forhold til en nasjonal undersøkelse fra 2010, kan dette tyde på at det er 
noen færre unge eldre bosatt i Bodø kommune som arbeider frivillig, men at disse til 
gjengjeld utfører flere timer frivillig, ulønnet arbeid.  

Det er flere menn enn kvinner som oppgir å ha utført frivillig arbeid siste 12 måneder. Det er 
en svak sammenheng mellom omfanget av frivillig arbeid og høyere utdanning.  

21 prosent av respondentene har utført tidsavgrenset ulønnet arbeid siste 12 måneder. 
Eksempler på frivillig arbeid som er tidsavgrenset kan være frivillighet knyttet til en festival, 
et sportsarrangement eller det å være bøssebærer.  

Når det gjelder ønske om å gjøre mer frivillig arbeid, gir undersøkelsen ikke et entydig svar 
på dette. Det er en svak negativ sammenheng mellom lyst til å gjøre mer frivillig arbeid og 
alder. Jo eldre respondentene blir, jo mindre lyst har de til å gjøre frivillig arbeid.  

Undersøkelsen viser at det er tre ulike dimensjoner som pensjonistene i utvalget har lyst til å 
bruke tiden sin på. Disse tre tidsdimensjonene er: familien, frivillig arbeid og selvrealisering.  
Det er særlig de som vil bruke tid på frivillig arbeid og selvrealisering som har lyst til å gjøre 
mer frivillig arbeid.  

Den viktigste rekrutteringsmåten til frivillig arbeid er at en venn eller bekjent tok kontakt 
med respondenten og oppfordret til frivillig arbeid. Totalt har 68 prosent blitt rekruttert via 
eksisterende sosiale nettverk.  

Det er to hoveddimensjoner i grunner for frivillig, ulønnet arbeid. Den ene er selvutvikling og 
samfunnsnytte, og den andre er sosialt press. Dimensjonen selvutvikling og samfunnsnytte 
forklarer i større grad hvem som arbeider frivillig og som kan tenke seg å engasjere seg i 
frivillig sektor.  

De fire viktigste forholdene for å ville engasjere seg frivillig er «Det er sosialt og en anledning 
til å bli kjent med lokalmiljøet», «Jeg vil være til nytte/bidra med noe positivt for samfunnet 
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eller i mitt lokalmiljø», «Jeg brenner for en sak eller aktivitet» og «Det er godt for min egen 
fysiske og psykiske helse».  

De viktigste barrierene er å være opptatt med andre aktiviteter og at ingen har spurt. Det er 
en tendens til at de yngste, de med høyest inntekt og høyest utdannelse svarer at mangel på 
tid er en barriere. Det er ingen sammenheng mellom antall venner og størrelsen på sosiale 
nettverk, og det å bli spurt om å arbeide frivillig.  

For de fleste har overgangen til å bli pensjonist vært positiv. Få har opplevd at overgangen 
har ført med seg ensomhet.  

Det er flere som ønsker å bruke pensjonisttilværelsen på forhold som er knyttet til familie og 
venner, enn det er som vil bruke tiden sin på forhold som er knyttet til organisasjonsarbeid 
og frivillig arbeid. 

Drøyt halvparten av respondentene kjenner til Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter. 
Det er flere kvinner enn menn som kjenner til senteret og flere blant de eldste enn blant de 
yngste.  

De aktivitetene som flest synes ville være interessante å ta del i, er en god sosial møteplass 
og ulike kultur og aktivitetstilbud. Minst interessant er det å delta som frivillig medarbeider.  

De tre viktigste forholdene for å gjøre Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter attraktiv 
er: «Senteret må ha et mangfold av tilbud som kan tilpasset alle deltakerne», «At tilbudene i 
senteret er for alle aldersgrupper» og «At det er folk på min alder der (62-75år)».  Minst 
viktig er «at det er mulighet for transport».  
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1. INNLEDNING  
Gjennom prosjektet «Generasjonssenter – framtidens kultursenter for eldre?» ønsker 
Tusenhjemmet Bodø AS å få til et generasjonssamarbeid som skal motivere unge eldre til å 
bruke sin kompetanse og bidra til god samfunnsutvikling. Prosjektet som løper i 2015-16, er 
finansiert av Helsedirektoratet og Tusenhjemmet Bodø AS. Målene med prosjektet er å 1) 
rekruttere flere unge eldre og etablere nettverk i arbeidet med å mobilisere frivillig sektor og 
sivilsamfunn, 2) skape aktivitet og sosialt fellesskap mellom generasjonene, 3) stabilisere 
unges liv med voksenkontakt i samhandling med eldre og gi eldre opplevelse av verdi i møtet 
med de unge, og 4) skape felles møteplasser for unge og eldre og få til god samhandling og 
gode referansepunkter mellom generasjonene.  

Et element for å nå målsetningene i prosjektet, har vært å få frem mer kunnskap om unge 
eldre og deres engasjement i frivillig arbeid. Nordlandsforskning har derfor på oppdrag fra 
Tusenhjemmet Bodø AS og Bodø kommune gjennomført en spørreundersøkelse til unge 
eldre i Bodø kommune.  

Hensikten med studien har vært å få frem kunnskap om unge eldre sitt forhold til frivillighet 
og deres bruk av sin kompetanse i frivillig sektor. Unge eldre er i denne studien forstått som 
personer mellom 62 og 75 år. Studien har særlig konsentrert seg om frivillighet blant unge 
eldre, deres opplevelse av å være pensjonister og hva de ønsker av Tusenhjemmet kultur- og 
kunnskapssenter. Målgruppen for kartleggingen har vært unge eldre med bostedsadresse i 
Bodø kommune.  

Studien er gjennomført våren 2016. Nordlandsforskning har hatt det faglige ansvaret for 
undersøkelsen, mens Tusenhjemmet Kultur- og kunnskapssenter har bidratt i den praktiske 
gjennomføringen av undersøkelsen.  

Dataene som ligger til grunn for arbeidsnotatet er en spørreundersøkelse som ble sendt til et 
utvalg unge eldre med bostedsadresse i Bodø kommune. Unge eldre er i dette prosjektet 
definert som personer født fra og med 1954 til og med 1941. Den totale populasjonen bosatt 
i Bodø kommune i denne aldersgruppen er 6634 individer. Undersøkelsen ble sendt postalt 
til et tilfeldig trukket utvalg på 1900 personer. Totalt kom det inn 511 svar, noe som gir en 
svarprosenten på 27 prosent. I tillegg til å svare på det postale spørreskjemaet var det mulig 
å svare elektronisk. Det var 63 som benyttet seg av denne muligheten.  

Det er en overvekt av menn som har svart på undersøkelsen. Mens menn utgjør 54 prosent 
av respondentene i utvalget, er det bare 49,5 prosent i populasjonen. Det er ikke veid for 
dette i arbeidsnotatet.  

Det er videre grunn til å tro at det foreligger en systematisk skjevhet i svarene der personer 
med dårlig helse er underrepresentert. Det er ikke mulig å beregne denne skjevheten og det 
er ikke tatt hensyn til dette i analysene av dataene.  

På grunn av svarprosenten er svarene tolket med varsomhet. Funnene kan i begrenset grad 
generaliseres ut over dette utvalget.  
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I arbeidsnotatet er det i begrenset grad referert statistiske mål. Sammenhenger er referert 
som svake (korrelasjonskoeffisient 0,10-0,25), moderate (korrelasjonskoeffisient 0,25-0,5) og 
sterke (korrelasjonskoeffisient 0,5-0,75). Sammenhengene som er oppgitt er signifikante på 
95-prosent nivå med mindre annet er oppgitt.  

Prosjektet er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.  
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2. HVEM HAR SVART PÅ UNDERSØKELSEN 
Det er 54 prosent menn og 46 prosent kvinner som har svart på undersøkelsen.  

Figur 1 viser aldersfordelingen blant de som har svart på undersøkelsen. 
Gjennomsnittsalderen er 67,4 år.  

 
Figur 1. Prosentvis fordeling av alder (N=474) 

 

Utdannelse 

17 prosent har 9-årig skole eller kortere, 31 prosent har videregående skole, gymnasium, 
yrkesskole eller tilsvarende, 28 prosent har høgskole eller universitetsutdanning på 4 år eller 
mindre og 19 prosent har høgskole eller universitetsutdanning på mer enn 4 år. 6 prosent 
har annen utdanning.  

 
Yrkesaktiv 

35 prosent av respondentene er yrkesaktive, mens 65 prosent ikke lenger er yrkesaktiv.  

Frem til 65 år er det flere yrkesaktive enn ikke, mens det etter 65 år er flere som ikke er 
yrkesaktive.  

 
Virksomhet 

31 prosent jobber eller har jobbet i privat firma, 58 prosent jobber eller har jobbet i offentlig 
virksomhet, 7 prosent er eller har vært selvstendig næringsdrivende.  

 
Boform 

24 prosent bor alene, mens 75 prosent bor sammen med ektefelle/samboer. Under 1 
prosent har annen boform.  
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Inntekt 

Figur 2 viser den prosentvise fordelingen av husstandens samlede bruttoinntekter pr år.  

 
Figur 2. Prosentvis fordeling av husstandens samlede bruttoinntekt per år.  (N=496) 

 

Venner og nettverk 

I gjennomsnitt har respondentene svart at de har 9,4 nære venner. Det er 69 som ikke har 
besvart spørsmålet.  

77 prosent har familie, venner eller naboer som respondentene kan spørre om hjelp til å 
utføre vedlikehold eller reparasjoner på bolig.  

87 prosent har familie, venner eller naboer som de kan spørre om hjelp med pc/datamaskin.  

70 prosent har familie, venner eller naboer som respondentene kan spørre om råd angående 
helseproblemer eller sykdom.  

67 prosent har familie, venner eller naboer som de kan spørre om å finne fram i offentlig 
byråkrati.  

5 prosent har ikke familie, venner eller naboer som de kan spørre om hjelp/råd til de fire 
forholdene nevnt over.  

 

Helse 

18 prosent vurderer at de har svært god helse. 45 prosent at de har god helse. 28 prosent 
mener de verken har god eller dårlig helse. 8 prosent oppgir å ha dårlig helse, mens under 1 
prosent har svart at de har svært dårlig helse. De yngste i materialet vurderer at de har 
bedre helse enn de eldste i materialet. Det er ikke forskjeller mellom menn og kvinner.   

0,2 

19,0 

45,4 

22,8 

7,5 

5,2 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Mindre enn 100 000

100 000 – 400 000 

400 001- 700 000

700 001 – 1 000 000 

1 000 001 – 1 300 000 

Over 1 300 001



 

9 

 

Det er det trolig en skjevhet i datamaterialet. Det var flere som tok kontakt for å gi 
tilbakemelding om at de hadde for dårlig helse til å svare på undersøkelsen. Det er grunn til å 
anta at dette gjelder flere enn de som tok kontakt. De er derfor grunn til å anta at helsen til 
befolkningen er dårligere enn det som fremkommer i denne undersøkelsen.  

 

Tid 

Figur 3 viser hvordan respondentene opplever å ha knapphet på tid i det daglige. Over 
halvparten av de som har svart på spørsmålet opplever i liten eller i svært liten grad 
knapphet på tid (57 prosent). Under 4 prosent opplever i svært stor grad knapphet på tid.  

 
Figur 3. I hvilken grad vil du si at du har knapphet på tid i det daglige. Prosentvis fordeling (N=502) 
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3. LIVET SOM UNG PENSJONIST 
Figur 4 viser hvordan respondentene opplevde noen aspekter ved overgangen til å bli 
pensjonist. Respondentene mener utsagnene om at «overgangen til å bli pensjonist var 
positiv» stemmer best. De mener at påstanden om at overgangen innebar ensomhet i liten 
grad stemmer.  

  
Figur 4. Hvordan var selve overgangen til å bli pensjonist for deg? Gjennomsnittsverdier. Skalaen går fra I «stemmer 
ikke» til 7 «stemmer perfekt» (N= 293-303). 

70 prosent har svart 5, 6 eller 7 på påstanden om at overgangen var utelukkende positiv. 
Dette samsvarer med en tilsvarende undersøkelse av Aase (2015). Bare 8,5 prosent har svart 
det tilsvarende på påstanden om at overgangen innebar ensomhet. Også dette er i tråd med 
funnene til Aase (ibid.).  

De tre første påstandene i figur 4 beskriver negative trekk ved overgangen til å bli pensjonist, 
mens de to siste beskriver positive trekk. Det er flere som har opplevd overgangen positiv 
enn negativ. En faktoranalyse viser at de positive og de negative påstandene representerer 
to underliggende dimensjoner. Disse blir i det videre benevnt som en negativ opplevelse av 
overgangen til å bli pensjonist1 og den andre en positiv opplevelse av overgangen til å bli 
pensjonist2. Den negative er den sterkeste dimensjonen.  

Det er en svak sammenheng mellom å bo alene og oppleve overgangen til å bli pensjonist 
som negativ.  

Figur 5 viser hvordan respondentene beskriver seg selv i rolle som pensjonist. Figuren viser 
at på en skala fra 1 til 7 har gjennomsnittet svart rett i overkant av 5 på de fire påstandene.  
                                                      
1 Påstander som inngår i dimensjonen er: jeg opplevde manglende interesse for min kompetanse, jeg opplevde 
tap og sorg ved å bli pensjonist, for meg innebar overgangen ensomhet.  

2 Overgangen ga meg muligheten til å søke ny mening med livet, overgangen var utelukkende positiv for meg.  
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Figur 5. Hvordan vil du beskrive deg selv i rolle som pensjonist. Gjennomsnittsverdier. Skalaen går fra I «stemmer ikke» 
til 7 «stemmer perfekt» (N=299-304). 

Figur 6 viser hva respondentene er opptatt av å bruke tiden på fremover. Det flest ønsker å 
bruke tiden sin på er å være sammen med familie og venner og hjelpe nærmeste familie 
med omsorgsoppgaver. Færrest er enig i at de vil bruke tiden sin på forhold som er knyttet til 
organisasjonsarbeid og frivillig arbeid.  
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Figur 6. Hva er du opptatt av å bruke tiden på fremover. Gjennomsnitt. Skalaen går fra 1 «stemmer ikke» til 7 «stemmer 
perfekt» (N=291-315).  
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En faktoranalyse av påstandene som er presentert i figur 6, viser at folks ønsker om tidsbruk 
kan grupperes i tre underliggende dimensjoner. Den ene dimensjonen handler om å bruke 
tid på engasjere seg i frivillig arbeid3. Den andre dimensjonen kan kalles en 
selvrealiseringsdimensjon4 og handler om å bruke tid på opplevelser. Den siste dimensjonen 
handler om å bruke tid på familie5.  

Dimensjonen tid på frivillig arbeid er kjennetegnet av at det er svakt flere yngre, flere med 
høy utdannelse, flere med høy inntekt og med god helse som tilhører denne dimensjonen. 
Det er ikke en sammenheng mellom denne dimensjonen og noen av de to dimensjonene for 
opplevelse av overgangen til å bli pensjonist. Dette er den sterkeste dimensjonen.  

Dimensjonen tid på selvrealisering har mange fellestrekk med dimensjonen tid på frivillig 
arbeid. Den er kjennetegnet av at det er svakt flere yngre, flere med høy utdannelse, flere 
med høy inntekt og med god helse som tilhører denne dimensjonen. I tillegg er det også 
svakt flere kvinner som tilhører denne dimensjonen. Det er en moderat sammenheng 
mellom denne dimensjonen og oppleve overgangen til pensjonisttilværelsen som positiv.  

Dimensjonen tid med familien er kjennetegnet ved at det er svakt flere kvinner enn menn 
som tilhører denne dimensjonen. Denne dimensjonen korrelerer ikke med noen av de andre 
bakgrunnsvariablene. Det er imidlertid en svak sammenheng mellom denne dimensjonen og 
det å oppleve overgangen til pensjonisttilværelsen som negativ. Dette er den svakeste 
dimensjonen.  

  

 

  

                                                      
3 Påstandene som inngår i dimensjonen er:  
jeg ønsker å drive med organisasjonsarbeid som ikke er spesielt rettet mot pensjonister, 
jeg ønsker å bidra med frivillig arbeid,  
jeg ønsker å engasjere meg i flerkulturelt arbeid, 
jeg ønsker å engasjere meg i arbeid med barn og unge,  
jeg vil drive med organisasjonsarbeid for pensjonister 
 
4 Påstandene som inngår i dimensjonen er:  
jeg vil få med meg kulturopplevelser,  
jeg ønsker å utvikle meg å lære nytt (språk, musikk, dans, teoretiske fag/emner, selvutvikling, annet),  
å bruke tid på trening/fysisk aktivitet, 
jeg vil reise og oppleve nye ting,  
jeg vil dyrke tidligere hobby/aktiviteter 
 
5 Påstandene som inngår i dimensjonen er:  
å være sammen med nærmeste familie er viktig for meg,  
jeg vil bruke tid på å hjelpe min nærmeste familie med omsorgsoppgaver som de trenger hjelp til (barnebarn, annet),  
å bruke tid sammen med venner er viktig 
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4. OM FRIVILLIG ARBEID 

OMFANG AV FRIVILLIG ARBEID 

Tabell 1. Ulike former for frivillig arbeid siste 12 måneder. Prosentvisfordeling (N=465-506) 

 Ja Nei 
Ulønnet frivillig arbeid for en frivillig organisasjon 43 57 
Tidsavgrenset ulønnet frivillig arbeid   21 79 
Ulønnet frivillig arbeid for en kommunal eller statlig virksomhet 13 87 
Ulønnet frivillig arbeid for en privat bedrift eller kommersielt velferdstilbud 11 89 
Ulønnet frivillig arbeid for en frivillighetssentral 2 98 
 

Tabell 1 viser at 43 prosent av respondentene har drevet ulønnet, frivillig arbeid for en 

organisasjon de siste 12 månedene. Frivillige organisasjoner kan være alt fra kor, idrettslag, 
hobbyforening, pensjonistlag, turistforeningen, Røde kors, naturvernorganisasjon, 
velforening, grendelag, borrettslag, avholdsforening, politisk parti, Den norske kirke eller 
annet trossamfunn, til Rotary eller lignende. I en nasjonal, representativ undersøkelse av 
frivillig arbeid fant Wollebæk og Sivesind (2010) at 45 prosent av befolkningen mellom 67 og 
79 år hadde drevet frivillig arbeid. Tall for hele befolkningen (uavhengig av alder) var 48 
prosent. Tendensen på nasjonalt nivå er en nedgang i frivillig arbeid (Se Wollebæk og 
Sivesind 2010). Tallene fra undersøkelsen i Bodø viser en tendens til at en mindre andel av 
Bodøs yngre eldre bidrar i frivillig arbeid enn befolkningen i landet for øvrig.  

I gjennomsnitt har de som har drevet frivillig arbeid, arbeidet 13 timer i måneden. Wollebæk 
og Sivesind (2010) finner at frivillige i gjennomsnitt har arbeidet 114 timer frivillig pr år. 
Regnes dette om til måneder, gir det 9,5 timer i måneden. Dette kan tyde på at det er noen 
færre frivillige i Bodø kommune enn i landet for øvrig, men at de som arbeider frivillig, 
bruker mer tid på det.  

Det er flere menn enn kvinner som har svart at de har utført frivillig arbeid de siste 12 
månedene (47 prosent menn mot 39 prosent kvinner6). Det er ikke forskjeller mellom 
yrkesaktive og ikke yrkesaktive. Det betyr heller ikke noe for omfanget av frivillig arbeid 
hvilken virksomhet respondenten arbeider eller har arbeidet i. Heller ikke betyr husstandens 
samlede brutto inntekt pr år noe for omfanget av frivillig arbeid.  

Det er derimot en svak sammenheng mellom utdanningsnivå og å ha utført ulønnet frivillig 
arbeid for en frivillig organisasjon. De som har høyere utdanning arbeider i større grad 
frivillig. Tilsvarende resultat er funnet i den nasjonale undersøkelsen (Wollebæk og Selle 
2010).  

                                                      
6 (sig<0,1) 
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21 prosent av respondentene oppgir at de har utført tidsavgrenset ulønnet frivillig arbeid 
siste 12 måneder. Eksempler på tidsavgrenset frivillig arbeid kan være frivillighet ved festival, 
sportsarrangementer eller det å være bøssebærer. Det er ikke sammenheng mellom denne 
typen frivillighet og utdanning.  

Henholdsvis 13 prosent og 11 prosent har utført ulønnet frivillig arbeid for en kommunal 
eller statlig virksomhet og for en privat bedrift eller kommersielt velferdstilbud siste 12 
måneder. Kun 2 prosent har utført ulønnet frivillig arbeid for en frivillighetssentral.  

Tabell 2. Ulønnet hjelp til venner, slekt og familie. Prosentvisfordeling (N=482-498) 

 Ja Nei 
Regelmessig hjelp til slektninger du ikke bor sammen med, naboer eller kollegaer 64 36 
Regelmessig hjelp til noen i din egen husholdning som har spesielle omsorgsbehov 26 74 
 
Tabell 2 viser at 64 prosent av respondentene gir regelmessig hjelp til slektninger som de 
ikke bor sammen med, naboer eller kollegaer. 26 prosent av respondentene gir regelmessig 
hjelp til noen i egen husholdning som har spesielle behov. Det er ikke kjønnsforskjeller på 
noen av disse spørsmålene.  
 

 
Figur 7. Jeg har lyst til å gjøre mer frivillig arbeid? Prosentfordeling (N=345). 

Figur 7 viser hvor enig eller uenig respondentene er i påstanden «Jeg har lyst til å gjøre mer 
frivillig arbeid». Figuren viser at det er en ganske jevn fordeling mellom hvor enig eller uenig 
respondentene er i påstanden. Gjennomsnittsverdien er 3,8.  

Det er en svak negativ sammenheng mellom lyst til å gjøre mer frivillig arbeid og alder. Jo 
eldre respondentene blir, jo mindre enig er de i påstanden om at de har lyst til å gjøre mer 
frivillig arbeid. Det er ikke kjønnsforskjeller.  

Det er en moderat sammenheng mellom de som vil bruke pensjonisttiden på frivillig arbeid 
(dimensjon i forrige del) og de som er enige i påstanden om at de vil gjøre mer frivillig 
arbeid. Det er også en moderat sammenheng mellom de som vil bruke pensjonisttiden på 
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selvrealisering og som er enige i påstanden om at de vil gjøre mer frivillig arbeid. Det er kun 
en svært svak sammenheng mellom de som vil bruke pensjonisttiden på familien og som er 
enige i påstanden om at de vil gjøre mer frivillig arbeid.  

Det er en svak negativ sammenheng mellom vurdering av egen helse og lyst til å arbeide 
frivillig. Det betyr at jo dårligere respondentene vurderer egen helse, jo mindre interessert 
er de i å arbeide frivillig.  

Det er også en svak sammenheng mellom husstandens samlede brutto inntekt og lyst til å 
gjøre mer frivillig arbeid. Jo høyere husstandens samlede brutto inntekt er, jo mer tenderer 
respondentene å ha lyst til å gjøre mer frivillig arbeid.  

 

REKRUTTERING TIL FRIVILLIG ARBEID 

 
Figur 8. Ulike rekrutteringsmåter. Prosentvisfordeling (N=164). 

Figur 8 viser hvordan respondentene har blitt rekruttert til frivillig arbeid. 40 prosent oppgir 
at de har blitt rekruttert til å arbeide frivillig gjennom at en venn eller bekjent tok kontakt og 
oppfordret til frivillig arbeid. 26 prosent fant selv frem til organisasjonen og 19 prosent fikk 
høre om organisasjonen av noen vedkommende kjente.  

Av de som har svart på spørsmålet har omtrent halvparten selv funnet frem til frivillig arbeid, 
mens cirka halvparten ble kontaktet og oppfordret av andre. En annen måte å studere dette 
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på er ved å se på om respondentene er rekruttert via nettverk. Totalt har 68 prosent blitt 
rekruttert via eksisterende sosiale nettverk7.  

Det er ikke forskjeller mellom typer frivillighet og rekrutteringsmåte.  

Det er en moderat sammenheng mellom å drive ulønnet frivillig arbeid for en organisasjon 
de siste 12 månedene og å ha vært aktiv i forenings- og organisasjonsliv i oppveksten. 
Tilsvarende er det en svak sammenheng mellom frivillig arbeid i dag og at foreldrene var 
aktive innen forenings- og organisasjonsliv.  

MOTIVASJON FOR FRIVILLIG ARBEID 

 
Figur 9. Grunner for frivillig, ulønnet arbeid. Gjennomsnittsverdier. Skalaen går fra I «stemmer ikke» til 7 «stemmer 
perfekt» (N=269-409) 

                                                      
7Spørsmålene som inngår i sosiale nettverk er:  
Fikk høre om det av noen jeg kjenner,  
Et familiemedlem eller slektning tok kontakt og oppfordret meg til å arbeide frivillig,  
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Figur 9 viser ulike grunner til å gjøre frivillig, ulønnet arbeid. Den viktigste grunnen er «jeg 
gjør noe konkret for saker som opptar meg». Minst viktig er «jeg føler et sosialt press for å 
delta».  

Blant grunnene som er listet opp i figur 9, viser en faktoranalyse at det er to underliggende 
dimensjoner. Den ene dimensjonen handler om selvutvikling og samfunnsnytte8. Den andre 
dimensjonen handler om opplevelse av sosialt press for å arbeide frivillig9 10.  

Det er en moderat sammenheng mellom dimensjonen selvutvikling og samfunnsnytte og å 
ha lyst til å gjøre mer frivillig arbeid. Det er også en svært svak sammenheng mellom 
dimensjonen opplevelse av press og lyst til å gjøre mer frivillig arbeid11.  

Det er videre en moderat sammenheng mellom dimensjonen selvutvikling og samfunnsnytte 
og å ha utført ulønnet, frivillig arbeid for en organisasjon siste 12 måneder. Det er også en 
svak sammenheng mellom dimensjonen opplevelse av press og å ha utført ulønnet, frivillig 
arbeid for en organisasjon siste 12 måneder. 

Ses dette under ett, så er det en sterkere sammenheng mellom dimensjonen selvutvikling og 
selvrealisering og frivillig arbeid (både faktisk og ønsket), enn for dimensjonen sosialt press.  

                                                      
8 Påstandene som inngår i dimensjonen er:  
Jeg utvikler meg som menneske og fagperson,  
Jeg kan gjøre noe konkret for saker som opptar meg,  
Jeg ønsker å påvirke samfunnet når jeg arbeider frivillig,  
Som frivillig blir jeg mer fornøyd med meg selv,  
Som frivillig viser jeg medfølelse med dem som har det verre enn meg,  
Jeg føler meg betydningsfull når jeg arbeider frivillig,  
Jeg kan lære mer om det jeg arbeider for 
9 Påstandene som inngår i dimensjonen er:  
Jeg føler et sosialt press for å delta,  
Jeg føler sterke forventninger fra folk rundt meg om å bidra,  
Folk som står meg nær har oppfordret meg til å arbeide frivillig 
10 «Jeg har venner som arbeider frivillig» inngår ikke i noen av disse dimensjonene.  
11 (sig<0,1) 



 

19 

 

 
Figur 10. Hvor viktig er ulike forhold for at du skal engasjere deg frivillig? Gjennomsnittsverdier. Skalaen går fra I 
«stemmer ikke» til 7 «stemmer perfekt» (N=442-462). 

Figur 10 viser hvor viktig ulike forhold er for at respondentene skal engasjere seg frivillig. 
Viktigst er «Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke». Minst viktig er 
«Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver». For de yngste respondentene er det mer 
viktig å ha motiverende ledere enn for de eldste respondentene.  

   

DRIVERE OG BARRIERER FOR FRIVILLIG ARBEID 

Figur 11 viser ulike barrierer for å drive frivillig arbeid. Figuren viser at ingen av barrierene 
vurderes til mer enn 3,6. Forholdene vurderes derfor i relativt liten grad å være en hindring 
for å arbeide frivillig. De to forholdene som flest trekker frem er «For opptatt med andre 
aktiviteter» og «Ingen har spurt meg».  
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Figur 11. Barrierer for å arbeide frivillig. Prosentvisfordeling. Skalaen går fra I «stemmer ikke» til 7 «stemmer perfekt» 
(N=402-439). 

Det er en svak sammenheng mellom å svare «For opptatt med andre aktiviteter» og alder. 
De yngste oppgir i noe større grad at tid er en hindring. Tilsvarende er det en svak 
sammenheng med høy utdannelse og høy inntekt. Det er også en svak sammenheng mellom 
dårlig helse og denne hindringen.  

Når det gjelder hindringen «Ingen har spurt meg», så er det en svak sammenheng mellom 
denne og høy inntekt. Denne hindringen korrelerer ikke med antall venner eller indeks for 
nettverk.  
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Figur 12. Hva skal til for at du ønsker å engasjere deg som frivillig? Prosentvisfordeling. Skalaen går fra I «stemmer ikke» 
til 7 «stemmer perfekt» (N=429-444) 

Figur 12 viser hvilken betydning ulike forhold har for at respondentene skal engasjere seg 
som frivillig. De fire viktigste forholdene er «Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med 
lokalmiljøet», «Jeg vil være til nytte/bidra med noe positivt for samfunnet eller i mitt 
lokalmiljø», «Jeg brenner for en sak eller aktivitet» og «Det er godt for min egen fysiske og 
psykiske helse».  
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5. OM TUSENHJEMMET KULTUR- OG 
KUNNSKAPSSENTER  

56 prosent kjenner til Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter.  
Det er flere kvinner (61 prosent) enn menn (52 prosent) som kjenner til Tusenhjemmet. 
Hvorvidt respondenten er yrkesaktiv eller ikke betyr ikke noe for kjennskap til 
Tusenhjemmet.  
Det er flere blant de eldste som kjenner til Tusenhjemmet. Mens det bare er 49 prosent som 
kjenner til Tusenhjemmet blant de mellom 61 og 65 år, kjenner hele 65 prosent av de 
mellom 71 og 75 år til Tusenhjemmet.  
Det er noen flere som har poststed «Bodø» som kjenner til Tusenhjemmet kultur- og 
kunnskapssenter enn de som tilhører andre poststeder i kommunen.  
Figur 13 viser hva respondentene som kjenner til Tusenhjemmet forbinder med 
Tusenhjemmet. Figuren viser at alle unntatt en påstand, skårer svært høyt. Unntaket er 
påstanden «Et sted der jeg kan få informasjon og veiledning om ulike pensjonsrettigheter». 
Det er imidlertid verd å merke seg at skalaen i liten grad bidrar til differensiering.  
 

 
Figur 13 Hva forbinder du med Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter. Gjennomsnittsverdier. Skalaen går fra 1 
«stemmer ikke» til 3 «stemmer helt» (N=233-250) 
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Figur 14 viser hvilke aktiviteter som ville være interessante for respondentene å ta del i ved 
Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter. «En god sosial møteplass» og «Ulike kultur og 
aktivitetstilbud» er de aktivitetene som flest synes er interessante. Minst interessant er «Jeg 
ønsker å delta som frivillig medarbeider». Det er ikke forskjeller mellom de som kjenner til 
Tusenhjemmet og ikke.  
 

 
Figur 14. Hvilke aktiviteter ville være interessante for deg å ta del i ved Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter. 
Gjennomsnittsverdier. Skalaen går fra 1 «stemmer ikke» til 3 «stemmer helt» (N=232-239). 

De tre viktigste forholdene for å gjøre Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter attraktivt 
er «Senteret må ha et mangfold av tilbud som kan tilpasset alle deltakerne», «At tilbudene i 
senteret er for alle aldersgrupper» og «At det er folk på min alder der (62-75år)».  Minst 
viktig er «At det er mulighet for transport». Se figur 15.  
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Figur 15. Hva mener du skal til for å gjøre Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter så attraktivt at du ville benytte deg 
av det? Gjennomsnittsverdier. Skalaen går fra I «stemmer ikke» til 7 «stemmer perfekt» (N=424-439). 
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