
ELDRE SOM RESSURS 
I FRIVILLIGHETEN



Statistikk
SSBs siste tall: Andelen eldre 70 + vil øke til 21 prosent i 
2060. Andelen var 12 prosent i 2018. Veksten vil bli 
spesielt sterk for 80 +. Aldringen vil bli sterkest i rurale 
strøk. I 2040 vil ca. 35 prosent av innbyggerne være 70+.

«I framtiden må vi regne med å ta et større ansvar for vår 
egen aldringsprosess» 

(G.J. Bekkevold, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, til Aftenposten i 2019))
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ALSOMOCSOLAD
KOMMUNE, UNGARN

• 350 innbyggere

• En kirke

• Et aldershjem

• En ordfører
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-

SA

https://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3mocsol%C3%A1d
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


AVTALER
UNDERTEGNES



PROMOTING ACTIVE 
AGEING - PROAGE

• Et Erasmus + prosjekt 2018 – 2020

• Partnere fra Ungarn (2), Slovenia 
og Norge

• Ulike tilnærminger for å 
promotere et aktivt liv i
alderdommen

• Vertskapet har hatt flere
prosjekter i samme temaområde
(EØS)



PROAGE NORGE
HANDLER OM:

“Voluntary engagement 
for promoting senior’s 
life quality”



PLANLEGGING OG METODISK TILNÆRMING

• Spørreundersøkelse 
sammen med 
Frivillighet Norge

• Samtaler og intervjuer 
på seniorsentra

Hypotese:

Eldre som er fysisk og 
mentalt aktive i frivillige 
organisasjoner har et 
rikere liv i sin alderdom 
(og lever lenger)



Gösta Vestlund (106) har vært aktiv i organisasjoner det meste av sitt liv



METODISK TILNÆRMING

• Spørreundersøkelse utarbeidet 
i samarbeid med Frivillighet 
Norge (FN)

• Representativitet ikke det 
viktigste

• Overvekt av 
«eldreorganisasjoner»?

• Sammenholde med andre 
undersøkelser. 

• Samtaler, intervjuer

• Hvordan etablere dialog med 
seniorer?

• Hvordan vite om deltakerne er 
ærlige?

• Hvordan «rapportere»?

• Hvordan sammenholde 
spørreundersøkelse og  intervju?



SÅ TIL 
UNDERSØKELSEN



SENIORERS ENGASJEMENT I OG FOR FRIVILLIGE 
ORGANISASJONER

• ProAge og Frivillighet Norge

• Gjennomført mai – juni 2019, rapport ultimo september 2019

• Spørreskjema sendt til 284 frivillige organisasjoner (sentrale og 
regionale) – 107 svar (40 %)

• «Seniorer» er 62 + 

• Ni av ti sier at seniorer er viktige som medlemmer for dem

• Andel medlemmer over 62 år i organisasjonene lar seg ikke eksakt 
måle fordi få spør om alder



ER SENIORER EN VIKTIG MÅLGRUPPE SOM 
MEDLEMMER I DIN ORGANISASJON?



HAR DIN ORGANISASJON SPESIELLE TILBUD OG
AKTIVITETER TIL MEDLEMMER 62 + ?



HVILKE TILBUD VIL DU SI FUNGERER GODT?

1. KURS OG ANNEN OPPLÆRING (25)
2. SOSIALE AKTIVITETER OG TILBUD (25)
3. TURER OG REISER (15)
4. MUSIKK OG ANNEN KULTUR (10)
5. ØKONOMISKE TILBUD (5)
6. ANDRE (5)



Ønsker din organisasjon å engasjere flere seniorer i aktiviteter?



HAR ORGANISASJONEN EN PLAN FOR Å REKRUTTERE 
FLERE SENIORER SOM FRIVILLIGE?



HVILKE TILTAK VIL DERE IVERKSETTE 
ELLER FORTSETTE MED?

1. SOSIALE AKTIVITETER ELLER TILBUD (16)

2. ANDRE TILBUD, SOM SOSIALE MEDIER (12)

3. KURS OG ANNEN OPPLÆRING (8)

4. MUSIKK OG ANNEN KULTUR (5)

5. TURER OG REISER (2)

6. ØKONOMISKE TILBUD (0)



Hvordan kan seniorer bli en frivillig ressurs i organisasjonen? 



SAMTALER PÅ SENIORSENTER

- Jeg har ikke vært med på noe, sier Lillemor (88) Men det 
kommer fram at hun har vært med både i syklubb, 
litteraturgruppe og trim.

- Jeg meldte meg inn i Senior Norge, sier Anne Marie (87) for å 
få sangboken deres. Vi sang og synger mye sammen.

- Jeg var aktiv i speideren som ung, sier Eva (91) og har vært 
medlem i samme syklubb i 50-60 år. Ellers har jeg vært med i 
Bridgeklubb og Trimmen på senteret.

- Jeg deltar om mulig på Seniorakademiet på Klingenberg kino, 
sier Marthe (87). Der er det fullsatt hver gang. 



Ressurssterke damer på 
Frogner Seniorarena:
- Kor
- Dans
- Trim
- Litteratur
- Lav tilknytning til 

foreningslivet



OG HVA VIDERE?

• Fra store nærorganisasjoner til små særorganisasjoner
• Fra solidaritet til veldedighet
• Fra kollektiv til refleksiv frivillighet
• Det offentlige lener seg mer på frivilligheten
• Seniorpolitikk, aldersvennlig og aldersinkluderende…
• Aldring er et vekstområde…



Det offentlige vil gjerne høste av seniorers innsats, 
men seniorene vil også selv har eget utbytte ved 
å holde seg mentalt og fysisk friske. Det gjøres ikke ved 
at samfunnet klientifiserer seniorene, men ved at de 
slipper til på egne premisser, på linje med andre 
aldersgrupper. 



TAKK FOR MEG!
STURLABJERKAKER@GMAIL.COM

WWW.BJERKAKERLEARNINGLAB.NO

mailto:sturlabjerkaker@gmail.com
http://www.bjerkakerlearninglab.no/

