
 

  

 

Aalborg Universitet

Frivillighed blandt ældre

Aktiv aldring i civilsamfundet

Frederiksen, Morten; Qvist, Hans-Peter

Published in:
Det aldrende samfund

Publication date:
2015

Document Version
Accepteret manuscript, peer-review version

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):
Frederiksen, M., & Qvist, H-P. (2015). Frivillighed blandt ældre: Aktiv aldring i civilsamfundet. I P. H. Jensen, &
T. Rostgaard (red.), Det aldrende samfund: Udfordringer og nye muligheder (1 udg., Bind 1, s. 113-133).
Frydenlund Academic. Ældre og Samfund

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            - Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            - You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: May 24, 2023

https://vbn.aau.dk/da/publications/e0a123c2-6c68-4a61-a5f6-b76de56346d3


1 
 

Frivillighed blandt ældre: aktiv aldring i civilsamfundet? 

Morten Frederiksen, Sociologi og Social Arbejde, Aalborg Universitet 

Hans-Peter Qvist, Sociologi og Social Arbejde, Aalborg Universitet  

 

This is a pre-copyedited, author-produced version of a book-chapter accepted for publication in  

“Det aldrende samfund: Udfordringer og nye muligheder” following peer review. The version of 

record is: Frederiksen, M. & Qvist, H-P: 2015: ”Frivillighed blandt ældre: Aktiv aldring i 

civilsamfundet”. In Jensen, P & Rostgaard, T (eds.): (pp. 113-133). Frydenlund Academic.   



2 
 

 

Kapitel 7 

Frivillighed blandt ældre: aktiv aldring i civilsamfundet? 

Af Morten Frederiksen og Hans-Peter Qvist 

 

1. Frivillighed og aktiv aldring 

Civilsamfundet er gennem de sidste 20 år blevet genopdaget af de europæiske velfærdsstater, der 

ikke i forvejen har involveret frivillige og civilsamfundsorganisationer i opretholdelsen af 

velfærdssamfundet. Denne udvikling er tydelig i Englands ’big society’ program, over de 

østeuropæiske civilsamfunds genopstandelse til Nordens øgede instrumentelle involvering af 

civilsamfundet i levering af velfærdsydelser (Henriksen, Smith et al. 2012) (se også kapitel 6 for 

en diskussion af frivillighed i velfærdsregime perspektiv). Mange steder, Danmark inklusive, er 

denne udvikling drevet af et øget pres på velfærdsstaternes ressourcer på den ene side, og et 

ønske om at undgå yderligere opbygning af offentlige ydelsessystemer i forhold til f.eks. 

ældrepleje, børnepasning og sundhed på den anden. Ønsker om i stigende grad at involvere ældre 

i frivilligt arbejde ligger på sin vis i forlængelse af denne udvikling, men rækker samtidig videre 

idet det politiske mål også er at definere livsindholdet for den nye, voksende gruppe af 

ressourcestærke og sunde ældre, jf. dagsordenen om aktiv aldring. 

 

Aktiv aldring er et WHO koncept, der beskriver en alderdom kendetegnet af godt heldbred, men 

også af deltagelse og inklusion i væsentlige samfundssfærer som f.eks. det kulturelle, sociale og 

politiske liv. Med andre ord handler aktiv aldring om at bibeholde eller ligefrem udvide det 

generelle samfundsmæssige engagement blandt ældre i takt med, at de forlader arbejdsmarkedet 

(Walker 2002; WHO 2002; Principi, Jensen et al. 2014) (se også kapitel 14 for 

aktivitetsdiskurser). De demografiske forandringer, som de vestlige velfærdssamfund undergår i 

disse år, er med til at gøre aktiv aldring til en attraktiv tilgang til potentielt ressourceproblem i 

forhold til de ældres brug af offentlige ydelser. For det første er det vigtigt, fordi gruppen af 

sunde og ressourcestærke ældre vokser og skal finde en ny rolle i samfundet og nye måder at 

skabe indhold i den stadig længere del af livet, der ligger efter tilbagetrækning fra 
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arbejdsmarkedet. For det andet er det vigtigt, fordi aktiv aldring kan spille en væsentlig rolle i at 

holde de ældre sunde og aktive og dermed understøtte en ældrepolitik, der er rettet mod hjælp til 

selvhjælp frem for passiv støtte og forsørgelse. Frivilligt arbejde bliver i stigende omfang 

opfattet som en kernekomponent i aktiv aldring. I en dansk kontekst er der i udviklingen af 

frivilligpolitikker i kommunerne og især i den nationale civilsamfundsstrategi (regeringen, 2010) 

lagt en betydelig vægt på involveringen af de frivillige – herunder de ældre – og en generel 

styrket inddragelse af civilsamfundet, som væsentlige komponenter i den forsatte udvikling af 

velfærdssamfundet. Hvorvidt de frivillige og de frivillige organisationer er interesserede i at 

tilslutte sig ambitionerne i aktiv aldring gennem øget engagement er imidlertid endnu uvist. 

 

Forestillingen om aktiv aldring gennem frivilligt engagement bygger på en række antagelser som 

foreløbig har ganske spinkelt empirisk belæg i en dansk kontekst. For det første er det ikke 

indlysende, at de ældre skulle være interesserede i at øge deres frivillige engagement, når de 

trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. De kunne meget vel have alle mulige andre ambitioner 

elle interesser at forfølge. De ældre kunne meget vel tænkes at ville øge deres engagement i 

deres egen familie, rejse, flytte i bofællesskaber eller andre ting, der kan skabe indhold i 

pensionist tilværelsen. For det andet ved vi, at frivilligt engagement i høj grad hænger sammen 

med socioøkonomisk status (Koch-Nielsen, Henriksen et al. 2006; Fridberg & Henriksen 2014), 

og det er derfor tænkeligt, at aktiv aldring i praksis kun retter sig mod de privilegerede og 

ressourcestærke, som i forvejen er frivilligt aktive. International forskning viser, at det næsten i 

alle lande – Danmark inklusive – er de ressourcestærke med længere uddannelse, højere 

indkomst, store sociale netværk, der er frivilligt aktive (Bussell & Forbes 2002; Mellor, Hayashi 

et al. 2009; Wilson 2012; Mitani 2014). Forestillingen om aktiv aldring kan derfor meget vel vise 

sig kun at være relevant for de ressourcestærke og dermed også de, der måske i mindst omfang 

har problemer i forhold til netværk, helbred o. lign. Det er nogle af de positive effekter, som det 

fra politisk hold antages, vil følge med frivilligt arbejde.  

Det er med disse to spørgsmål, vi i dette kapitel vil undersøge om forestillingen om frivillighed 

som kernekomponent i aktiv aldring overhovedet er et realistisk mål. Kapitlet bygger på en 

analyse af Frivillighedsundersøgelsen 2004-2012 (Fridberg & Henriksen 2014), hvor vi både kan 

se på udviklingen i frivilligt arbejde i hele befolkningen og på de konkrete mekanismer, der gør 

sig gældende, når folk forlader arbejdsmarkedet og enten bliver frivillige eller ikke gør det.  
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I det følgende vil vi først skitsere en række teoretiske overvejelser over, hvad der generelt ligger 

bag menneskers beslutning om at blive frivillige, og hvordan tilbagetrækning fra 

arbejdsmarkedet kan tænkes at hænge sammen med frivilligt engagement (se også kapitel 6 for 

teoretiske betragtninger om seniorers frivillighed). Dernæst præsenteres de data analysen bygger 

på og de metoder, der anvendes i analysen. Tredje del af kapitlet består af en analyse af 

udviklingen i omfanget af frivilligt engagement blandt danskere over 65 år og sammenhængen 

mellem ressourcer, netværk og værdier, på den ene side, og de ældres frivillige engagement, på 

den anden. Fjerde del af kapitlet fokuserer på om folk, der forlader arbejdsmarkedet, rent faktisk 

også øger deres engagement og dermed hvorvidt forestillingen om en alderdoms periode, hvor 

der er både lyst og kræfter til frivilligt arbejde, er virkelig eller illusorisk. Afslutningsvis 

konkluderer vi på analysen og peger på væsentlige perspektiver i forhold til udviklingen af 

frivillighed som kernekomponent i aktiv aldring.  

 

1. Hvorfor bliver man frivillig? 

For at forstå, hvad der får ældre til at blive frivilligt aktive i civilsamfundsorganisationer, er det 

nødvendigt at se mere generelt på, hvorfor der overhovedet er nogen, der bliver frivillige. Der 

findes i litteraturen om frivilligt arbejde tre typer af hovedforklaringer på dette: 

værdiforklaringer, netværksforklaringer og ressourceforklaringer.  

Værdiforklaringer betragter værdier og normer, som en væsentlig del af det, der disponerer 

mennesker for at ville arbejde frivilligt: de har et værdi- og normsæt og en verdensopfattelse, der 

bestyrker dem i at frivilligt arbejde er væsentligt (Habermann 2007). Teorien bakkes op af en 

veldokumenteret korrelation mellem bestemte værdier – som f.eks. tillid til andre mennesker – 

og faktisk frivillig aktivitet. Det kan imidlertid være vanskeligt at afgøre, om folk får bestemte 

værdier, fordi de arbejder frivilligt, eller om de begynder at arbejde frivilligt, fordi de har 

bestemte værdier. En del af værdiforklaringen handler om opvækst og socialisering. De værdier, 

der understøtter frivilligt arbejde antages at være tillært i barndomshjemmet og på den måde 

indlejret i en frivillig praksis, hvor det ikke bare forekommer rigtigt, men også naturligt at være 

frivilligt aktiv. Det findes et betydeligt empirisk belæg for denne del af værdiforklaringen, idet 

mennesker, der er vokset op i hjem med en decideret frivillighedskultur ofte selv viderefører 

denne kultur som voksne (Frederiksen & Møberg 2014).  
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I forhold til muligheden for et øget frivilligt engagement blandt ældre er der især to perspektiver, 

der kan gøre sig gældende. Det første handler om de forskelle i værdier, der eksisterer mellem 

forskellige generationer. Der er betydelige forskelle mellem samfundsgenerationer – eller 

fødselskohorter – i forhold til hvordan opdragelse og socioøkonomiske vilkår har påvirket deres 

værdier og normer. Det er velkendt internationalt, at efterkrigstidens børn har udvist et betydeligt 

større civilsamfundsengagement end både de foregående og efterfølgende generationer (Rotolo 

& Wilson 2004). Muligheden for at øge de ældres frivillige indsats forudsætter derfor, at der ikke 

samtidig er sket en erosion af de værdier, der understøtter frivilligt arbejde, således at de nye 

generationer af ældre tilskriver civilsamfundet mindre værdi end de foregående generationer. Det 

andet perspektiv handler om muligheden for at øge de ældres normative opbakning til 

civilsamfundet, idet modstand over for civilsamfundets eventuelle rolle i velfærdssamfundet kan 

vise sig at være en barriere for at blive frivillig. Hvis de ældres frivillige engagement skal øges, 

som det er ambitionen i den nationale civilsamfundsstrategi, forudsættes derfor at det enten er 

muligt at ændre værdierne, f.eks. gennem medier og institutioner, eller at der eksisterer et 

reservoir af ældre med de ’rigtige’ værdier, der blot ikke er blevet frivillige endnu. I dette kapitel 

vil vi kun beskæftige os med det første perspektiv. 

Den anden type af forklaring på menneskers engagement i frivilligt arbejde bygger på 

betydningen af netværk. I netværksforklaringer betragtes frivilligt engagement som nært knyttet 

til omfanget og styrken af sociale relationer. Antagelsen er, at muligheden for og anledningerne 

til at arbejde frivilligt er nært knyttet til de sociale netværk vi indgår i, især i forbindelse med 

forskellige typer institutioner som f.eks. skolen, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser eller 

lignende. International forskning (Wilson 2012) viser, at frivillighed i høj grad afhænger af 

muligheder for og opfordringer til at være frivillig. Man beslutter sig sjældent for at være frivillig 

i den ene eller anden sammenhæng ud af den blå luft, men hvis lejligheden byder sig gennem 

institutioner og netværk, er det langt mere sandsynligt, at man stiller op. Netværksforklaringen er 

derfor også en forklaring, der i høj grad er knyttet til livsfaseforklaringer, i den forstand at hvilke 

og hvor mange institutioner, man indgår i, varierer gennem livet og dermed varierer netværk og 

anledninger til frivillighed også. Generelt viser forskning i frivilligt arbejde, at det er blandt 

børneforældre, man finde flest frivillige. Det skyldes, at de både gennem deres lønnede arbejde 

og via deres børn kommer i kontakt med en lang række netværk, institutioner, samt især 

anledninger til at blive frivillige (Powers 1998; Wardell, Lishman et al. 2000; Finkelstien 2009). 
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I forhold til at øge de ældres frivillige indsats peger netværksforklaringen på nogle væsentlige 

forhindringer. Specifikt i forhold til pensionering omtales netværksforklaringen også som 

’komplementaritetsforklaringen’. Komplementaritet skal her forstås sådan arbejde og frivilligt 

arbejde antages at være gensidigt forstærkende og understøttende (Mutchler, Burr et al. 2003), 

idet arbejdet både kan skabe anledninger til frivilligt arbejde, men at den aktivitet og kontakt 

med omverdenen, som arbejdet skaber, også i sig selv motiverer til at være frivillig og engageret. 

Dermed antages det også, at når denne udadvendthed og kontakt med omverdenen, som arbejdet 

tilbyder, forsvinder, svækkes det frivillige engagement også. Denne forståelse af overgangen til 

pensionisttilværelsen stemmer overens med det, der omtales som ’disengagement theory’ i 

ældreforskningen: man trækker sig tilbage fra mange arenaer efterhånden som man bliver ældre 

og begrænser dermed sit engagement i sociale relationer (Cumming & Henry 1961; Principi, 

Jensen et al. 2014). Man vil fra dette perspektiv antage, at alderdommen og pensionisttilværelsen 

som sådan ikke er en livsfase, der understøtter et øget frivilligt engagement, selv om der kan 

være meget betydelige forskelle mellem individer og grupper. Ønsker om en aktiv aldring 

udfordrer derfor ikke blot vores forståelse af alderdommen, men fordrer muligvis også en 

forandring i netværk og institutioner blandt de ældre, idet der kan være behov for at udvikle både 

institutionelle ’mødesteder’ og netværk. Begge kan skabe nye domæner for og anledninger til 

frivilligt arbejde – aktiv aldring vil være afhængig af, at man kan opretholde kontakten til sociale 

netværk og institutioner. 

Den tredje type forklaring på menneskers deltagelse i frivillige aktiviteter ser på det enkelte 

menneskes ressourcer. Ressourceforklaringer handler primært om betydningen af human kapital 

for frivilligt arbejde, men kan udbredes til at inkludere ressourcer som f.eks. tid. Det primære 

argument er, at de frivillige på den ene side opsøger frivilligt arbejde, fordi det giver dem 

erfaringer og kompetencer, der medvirker til at udvikle dem som mennesker og gøre dem 

attraktive i andre sammenhænge som f.eks. på arbejdsmarkedet. Tilsvarende er de frivillige 

organisationer interesseret i at tiltrække frivillige, der allerede har bestemte ressourcer og 

kompetencer, fordi foreningerne har brug for specialiseret frivillig arbejdskraft til at løse en 

række opgaver i forhold til brugere og medlemmer såvel som organisatorisk (Janoski & Wilson 

1995; Wardell, Lishman et al. 2000; Wilson 2000; Henriksen, Koch-Nielsen et al. 2008; Einolf 

& Chambré 2011; Mitani 2014). Dermed er der i højere grad mulighed for og anledning til at 

blive frivillig, hvis man har en stor human kapital volumen. Som konsekvens sker der en social 
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stratificering – en social skævvridning – af den frivillige sektor, så det i overvejende grad er de 

ressourcestærke, der er frivilligt aktive. Der er dog stor forskel mellem civilsamfundets 

forskellige sektorer, således at denne problemstilling i mindre grad gør sig gældende blandt de 

frivillige inden for socialt arbejde og i højere grad inden for kultur- og fritidsaktiviteter. 

Ressourceteorien kan yderligere udvides til at inkludere tid som ressource (Rotolo 2000; Bussell 

& Forbes 2002; Wilson 2012). I så fald vil man antage den mængde tid, man har til rådighed ud 

over arbejde, familie forpligtelser og lignende. Generelt modsiger empirien dette, idet der er flest 

frivillige blandt børnefamilierne, men præcis i forhold til pensionering og ældre kan man ikke på 

forhånd afskrive den hypotese, at der er flere der bliver frivillige efter pensionering 

sammenlignet med de i samme aldersgruppe, der fortsat er på arbejdsmarkedet. Anskuer man 

ambitionen om aktiv aldring og øget frivilligt engagement blandt de ældre ud fra 

ressourceperspektivet, er der to væsentlige aspekter. Det ene er en del af hele grundlaget for 

forestillingen om øget involvering af de ældre i civilsamfundet, nemlig at de har de nødvendige 

ressourcer, i og med at de har et overskud af tid, og til forskel fra tidligere generationer, samtidig 

er sundere. Det er med andre ord væksten i ressourcen sundhed, der gør, at deres overskud af 

ressourcen tid pludselig menes at kunne realiseres som frivilligt arbejde. I 

frivillighedslitteraturen omtales denne hypotese som substitutionsteorien (Mutchler et al. 2003), 

der hævder, at når der sker en nedgang i omfanget af lønnet arbejde kanaliseres de overskydende 

ressourcer i et eller andet omfang over i frivilligt arbejde. Tilsvarende findes der inden for 

ældreforskning i og kontinuitetsteorien (Atchley 1989) tesen om, at ældre ikke trækker sig 

tilbage fra samfundet en bloc, når de pensioneres men derimod fortsætter deres aktivitet og 

engagement i andre sammenhænge end lønnet arbejde. Der er imidlertid intet i 

kontinuitetsteorien, der tilsiger, at det netop skulle være frivilligt arbejde, der har de ældres 

interesse, og man kan forestille sig en lang række andre områder tiden kan anvende på. Den 

øgede velstand blandt en del ældre kunne blandt andet resultere i et mere aktivt fritidsliv gennem 

rejser, kulturforbrug eller lignende.  

Det andet aspekt, som fremhæves gennem ressourceforklaringen, er den sociale differentiering af 

frivilligt arbejde. Ønsket om at øge de ældres velbefindende og sundhed gennem øget frivillig 

aktivitet vil ikke blive realiseret i samme omfang blandt alle ældre, ifølge ressource forklaringen. 

Såfremt det lykkes at øge omfanget af frivilligt arbejde blandt ældre, tilsiger 

ressourceforklaringen, at dette primært vil finde sted blandt ressourcestærke ældre. Disse vil så 
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evt. kunne opleve et øget velbefindende gennem bedre helbred, større netværk og lign., som 

forestillingen om aktiv aldring tilsiger – goder de i forvejen besidder i større omfang end andre 

ældre. Blandt de ældre, der har mere begrænsede ressourcer, vil antallet af frivillige stige i 

mindre omfang hvis overhovedet, selv om det er i denne gruppe potentialet for forbedret helbred, 

netværk og lign. antageligt er størst. 

For at undersøge betydningen af og muligheden for frivilligt arbejde som en del af aktiv aldring, 

vil vi derfor i det følgende undersøge, i hvilken udstrækningen de ældres deltagelse i frivillige 

aktiviteter er præget af social stratificering, hvilken betydning netværk har for de ældres frivillige 

arbejde, og i hvilket omfang den konkrete deltagelse i frivillige aktiviteter er understøttet af de 

nuværende og kommendes ældres værdier og normer. Vi vil derudover teste, om der er noget 

empirisk belæg for substitutionsteorien – at tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet øger det 

frivillige engagement – i en dansk sammenhæng.  

1. Data 

Vi anvender i den følgende analyse data fra den danske frivillighedsundersøgelse, en omfattende 

survey-undersøgelse af danskernes frivillige arbejde, som er gennemført i 2004 og gentaget i 

2012 (Koch-Nielsen, Henriksen et al. 2006; Fridberg & Henriksen 2014). Som noget særligt er 

der i de to tværsnitsundersøgelser indlejret et panel. Det vil sige, at en del af de personer som 

besvarede spørgeskemaet i 2004 også har besvaret spørgeskemaet i 2012. Der blev gennemført 

3.134 interviews i 2004 (svarprocent 75 %). Heraf valgte 1.981 personer at besvare 

spørgeskemaet igen i 2012 og dermed indgå i panelet. Derudover blev de 1.981 personer 

suppleret med 828 nye deltagere. Dermed er der i alt opnået 2.809 besvarelser i 2012 

(svarprocent 67 %). Undersøgelsen er gennemført som en telefoninterviewundersøgelse med 

besøgsopfølgning til respondenter, som ikke kunne træffes på telefon. De to stikprøver er 

undersøgt for repræsentativitet. Stikprøverne udviser generelt kun små skævheder med hensyn til 

centrale demografiske karakteristika som køn og region. Repræsentativitetsanalysen viser 

imidlertid, at personer med et højt uddannelsesniveau er overrepræsenterede, mens personer med 

et lavt uddannelsesniveau er underrepræsenterede (Fridberg 2014).  Dette er dog så lidt, at det 

ikke bør have nogen reel betydning i de forklarende analyser. 

 

1. Metode 
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I de følgende analyser anvender vi henholdsvis data fra tværsnittene i den første analyse og data 

fra panel i den anden. Der er flere grunde til denne dobbeltstruktur. For det første har de to 

forskellige datastrukturer – tværsnit og panel – forskellige styrker og svagheder. Panelet er, som 

de fleste panelundersøgelser, i nogen grad præget af frafald, hvilket kan have betydning for 

repræsentativiteten. De 1.153 personer fra 2004, der valgte ikke at besvare undersøgelsen i 2012, 

er ikke tilfældigt udvalgt, og paneldata har derfor pr. definition begrænset udsigelseskraft i 

forhold til befolkningen som helhed. Dette er blandt andet forklaringen på den svage 

overrepræsentation af højtuddannede. Panelet egner sig således bedst til at se på forandringer og 

mekanismer, der har betydning for det enkelte individ, men ikke på udviklingen i befolkningen. 

Derfor er de to tværsnit mest egnede, når vi ønsker at beskrive udviklingen over perioden og 

identificere de karakteristika, der kendetegner de ældre frivillige i befolkningen sammenlignet 

med de, der ikke er frivillige. Begrænsningen i brugen af tværsnit er, at man ikke kan se på 

forandringer på individ niveau mellem den første undersøgelse og den næste, og hvordan disse 

hænger sammen med forandringer i det enkelte individs frivillige engagement. Det er netop på 

det område paneldata har sin absolutte styrke, derfor anvender vi disse data til at undersøge 

spørgsmålet om, hvordan tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet påvirker de ældre engagement i 

frivilligt arbejde. 

     

I den første del ligger fokus på at lave en deskriptiv analyse af udviklingen i befolkningen. Her 

trækkes der ud fra tværsnitsdata væsentlige karakteristika ved de ældre frivillige frem, og disse 

sammenholdes med teorierne om, hvem der bliver frivilligt aktive og hvorfor. Formålet med 

denne analyse er at give indsigt i udviklingen i frivilligt arbejde blandt ældre og potentialet for at 

gøre frivillighed til en del af aktiv aldring på længere sigt. Vi foretager ikke i denne del af 

analysen formelle test af styrken af de respektive forklaringer, men ser udelukkende på, om de er 

understøttet af de marginale fordelinger i datamaterialet. 

 

I anden del af analysen benytter vi panelet til at stille skarpt på at teste én specifik mulig social 

mekanisme, som antages at være af særlig betydning. Vi undersøger, om forandringen fra at 

være aktiv på arbejdsmarkedet i 2004 til at gå på pension eller efterløn i 2012 overvejende 

medfører, at man starter eller stopper som frivillig. Denne del af analysen er baseret på et udsnit 

af undersøgelsespopulationen, som var 50 år eller derover i 2004, og som har deltaget i begge 
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interviewrunder. Derudover skulle respondenterne være aktive på arbejdsmarkedet i 2004. Vi 

ender derfor med et udsnit på 417 personer. 

  

For at kunne afgøre om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet reelt har betydning for omfanget af 

frivilligt engagement blandt de ældre, må vi være sikre på, at det faktisk er forandringen i 

arbejdsmarkedsstatus, som forklarer ændringer i frivilligt engagement og ikke andre ikke 

observerede forhold som f.eks. de ældres individuelle evner eller værdier. Til dette formål er 

paneldata særligt velegnet, idet vi følger de samme individer over tid. I en såkaldt ’fixed effect 

model’ kan vi således kontrollere for disse ikke observerede forskelle i mellem individerne, idet 

modellen kun bruger forandringer i det enkelte individs arbejdsmarkedsstatus mellem 2004 og 

2012 til at estimere sandsynligheden for at starte eller stoppe som frivillig. Hvis vi f.eks. kan 

observere, at det at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet øger sandsynligheden for at starte som 

frivillig, kan vi være mere sikre på, at det faktisk er tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, som 

forklarer, at man starter som frivillig, og at der derfor er tale om en mekanisme, idet ’fixed 

effects modellen’ kontrollerer for alle ikke observerede forhold, som ikke ændrer sig over tid. 

Det er således en forudsætning for brugen af denne type model, at de ikke observerede forhold 

(f.eks. individernes evner og/eller værdier), som kunne være alternative forklaringer på, at man 

starter som frivillig, ikke forandrer sig over perioden. Det fremstår imidlertid som en rimelig 

antagelse, at evner og værdier er relativt stabile karaktræk ved individet, eftersom 

respondenterne i denne del af analysen er 50 år eller derover. En ulempe ved ’fixed effects 

modellen’ er, at den giver større usikkerhed på estimaterne, fordi den alene er baseret på 

individer, der ændrer deres frivillige engagement over perioden. Det betyder, at individer som 

ikke ændrer deres frivillige engagement i perioden, ikke indgår i estimationen, hvilket begrænser 

beregningsgrundlaget betydeligt. Dette resulterer i større standardfejl og konfidensintervaller på 

estimaterne. Dette er imidlertid en pris, der er værd at betale, hvis modellen sikrer, at estimatet 

ikke er systematisk skævt, som følge af ikke observerede forhold (Allison 2009). I analysen 

tester vi derfor ved hjælp af en Hausman-test om det er nødvendigt at benytte fixed effects 

modellen, frem for en såkaldt random effects model, som antager, at ikke observerede forhold 

mellem individerne er tilfældigt fordelt (Halaby 2004; Verbeek 2012).    

  

1. Ældre frivillige: ressourcer, netværk og værdier 
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Indledningsvis ser vi på udviklingen i frivillighed blandt de ældre i den danske befolkning på 

baggrund af de to tværsnit fra 2004 og 2012. Ældre er i denne del af analysen defineret som 

personer, der på undersøgelsestidspunkt var 65 år eller ældre. I korte træk er der sket en ikke 

uvæsentlig stigning i de ældres frivillig engagement fra 30 % i 2004 til 37 % i 2012. Disse tal er 

behæftet med en betydelig usikkerhed pga. af de relativt små grupper af ældre i undersøgelsen, 

men der er ikke desto mindre sket en signifikant stigning. Det er i sig selv godt nyt for både 

samfundet, de ældre og ikke mindst de, der måtte nyde godt af deres frivillige indsats. Stigningen 

er imidlertid ikke nødvendigvis udtryk for en ændring i de enkelte ældres adfærd eller holdning 

til frivilligt arbejde, selv om det er én mulig forklaring. En anden mulighed er, at demografiske 

ændringer i samfundet medfører, at flere ældre tilhører de samfundsgrupper, hvor det frivillig 

engagement normalt er højest. I det følgende ser vi lidt nærmere på, hvordan udviklingen på 

befolkningsniveau har været i de ældres frivillige engagement, og hvordan gruppen af ældre 

frivillige er sammensat i forhold til ressourcer, netværk og værdier. 

Ressourcer og social baggrund 

Ser vi på, hvem det er blandt de ældre, der er frivillige, viser der sig nogle ganske tydelige 

mønstre, når det gælder deres socioøkonomiske situation. Indledningsvis kan vi se på hvor høj 

frivillighedsprocenten er inden for forskellige uddannelses kategorier (figur 7.1.). 

Figur 7.1. Frivillighed inden for uddannelseskategorier i 2004 og 2012 (i %) 
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Der er flere, overlappende mønstre, der træder frem i den ovenstående figur. For det første ser 

man en tendens til, at de med en erhvervsuddannelse oftere er frivilligt aktive end de uden 

uddannelse eller med en specialarbejderuddannelse. Dette bekræfter et velkendt mønster, der 

knytter sig til ressourceforklaringer på frivillighed, at frivillighed er knyttet sammen med 

omfanget af uddannelse. Normalt er det især de der har en lang eller mellemlang videregående 

uddannelse der er frivillige, men da vi her taler om den ældre del af befolkningen, hvor 

uddannelses niveauet generelt er lavere end for resten af befolkningen, er det forventeligt, at de 

med faglige uddannelser tilhører de ressourcestærke sammenlignet med andre kortere uddannede 

i samme aldersgruppe. Vi finder imidlertid også relativt høje frivillighedsprocenter blandt de 

med videregående uddannelser. 

Med til billedet hører imidlertid også, at der er sket en forskydning i de ældres 

uddannelsesniveau inden for de 8 år, der er gået mellem undersøgelserne, efterhånden som 

efterkrigsgenerationerne er blevet over 65. Ser vi på den generelle udvikling i samfundet var der 

i 2012 23 % af de 65-69-årige, der havde en videregående uddannelse sammenlignet med 16 % i 

2004 (Danmarks Statistik). Den generelle stigning i uddannelsesniveauet blandt de ældre fra 

2004 til 2012 betyder at man ikke helt kan sammenligne uddannelseskategorierne i forhold til 

omfanget af frivillige – der er i lige så høj grad tale om en forandring i fordelingen af 

uddannelser i Danmark som der er tale om forandringer i det frivillige engagement. 

Til trods for, at der er lidt udsving i begge retninger i frivillighedsprocenten fra 2004 til 2012, så 

tyder det på, at forskydningen mellem uddannelseskategorierne muligvis i sig selv vil kunne føre 

til at øget antal ældre frivillige i de kommende år. Efterhånden som en større del af de ældre over 

65 år er personer med længere uddannelser, så stiger antallet af frivillige, fordi en større del af de 

ældre i netop disse uddannelseskategorier har en højere frivillighedsprocent. Generelt er der også 

en tendens til en procentuel stigning i antallet af frivillige inden for de enkelte 

uddannelseskategorier, men kun for kort og lang videregående uddannelse samt ingen og 

specialarbejderuddannelse kan man tale om forandringer af et betydeligt omfang. Det, der 

kendetegner disse fire uddannelseskategorier, er, at relativt få personer tilhører disse kategorier, 

og at der er sket betydelige forandringer i hvor mange personer, der tilhører disse kategorier fra 

mellem- til efterkrigsgenerationen. 
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Ser vi på sammenhængen mellem socioøkonomiske ressourcer og frivillighedsprocenten blandt 

de ældre i 2004 og 2012 tegner der sig et billede af betydelige forskelle i omfanget af frivilligt 

engagement mellem sociale lag. Blandt de ældre, der har en bruttoindkomst under 10.000 kroner 

om måneden udfører mindre end 25 % frivilligt arbejde i både 2004 og 2012. Ser vi på de, der 

har en brutto indkomst over 10.000 kroner, udfører 41 % frivilligt arbejde i både 2004 og 2012. 

Der er imidlertid sket en forskydning mellem de to indkomst grupper, således at 70 % af de 

ældre respondenter har en indkomst over 10.000 i 2012, hvor det kun var tilfældet for 46 % af de 

ældre i 2004. En del af billedet er, at nogle af de, der er over 65 år, fortsat er erhvervsaktive og 

derfor har en højere indkomst. Det er imidlertid en meget lille del af respondenterne og denne 

ændrer sig ikke betydeligt mellem de to undersøgelses år. Sammenligner vi med den generelle 

indkomstudvikling, så steg den gennemsnitlige disponible indkomst for personer mellem 65 og 

69 år fra 142.259 kroner i 2004 til 200.591 kroner i 2012 (Danmarks Statistik 2015). Det er 

sandsynligvis både drevet af en øget erhvervsfrekvens blandt de ældre og en generel vækst i 

omfanget af private og arbejdsmarkedsbaserede pensionsordninger. Vi ser med andre ord en klar 

økonomisk lagdeling af de ældre i forhold til frivilligt arbejde, hvor det især er de med højere 

indkomst, der er frivillige. Vi ser også en generel øgning i antallet af ældre frivillige med højere 

indkomster, der er frivillige, som konsekvens af den generelle udvikling mod større 

gennemsnitlig velstand blandt de ældre. Vi ser derimod ikke en ændring i frivilligprocenten 

inden for de enkelte indkomstkategorier. Der er med andre ord flere velhavende ældre og flere 

velhavende ældre frivillige, men der er ikke en større andel af de velhavende ældre, der bliver 

frivillige.  

Et yderligere perspektiv på ressourcer og socioøkonomisk position handler om, hvor godt 

helbred man har og deraf følgende muligheder eller mangel på samme. Desværre har vi ikke 

oplysninger fra 2004 om respondenternes helbred, men i 2012 har respondenterne svaret på, 

hvordan de selv oplever deres helbred. Blandt de ældre over 65 år, der oplever at have et meget 

godt, godt eller rimeligt helbred er 38 % frivillige, hvor det samme kun er tilfældet for 23 % af 

de, der oplever at have et dårligt eller meget dårligt helbred. Antallet af respondenter med dårligt 

selvoplevet helbred er ret små, og man skal derfor ikke hæfte sig for meget ved de præcise 

procentangivelser, men undersøgelsen indikerer, at personer med selvoplevet dårligt helbred har 

en lavere frivillighedsprocent end de med bedre selvoplevet helbred. Yderligere er det 

interessant, at der ikke er nogen systematik i frivillighedsprocenten for de med bedre helbred. 
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Det gør således ikke nogen forskel, om man oplever sit helbred som meget godt, godt eller 

rimeligt i forhold til om man arbejder frivilligt. Det synes altså ikke umiddelbart at være en 

barriere for frivillighed at have et vist omfang af helbredsproblemer, men at egentligt dårligt 

helbred kan begrænse omfanget af frivilligt arbejde. Blandt ældre, hvor man vil forvente et vist 

omfang af helbredsproblemer, må man derfor formode, at helbred i et vist omfang kan være en 

barriere, og at det kan være vanskeligt at rekruttere de ældre, der faktisk har helbredsproblemer, 

til frivilligt arbejde. Ambitionen om aktiv aldring, i betydningen frivilligt arbejde, kan derfor 

være vanskelig at realisere for de med helbredsmæssige begrænsninger. Det betyder imidlertid 

ikke at alle former for aktiv aldring vil være uden for denne gruppes rækkevidde. 

Netværk 

Forlader vi spørgsmålet om de ældres ressourcer, kan vi i stedet se på de netværk og sociale 

relationer, de indgår i, og her ser billedet anderledes ud. Ser vi først på om de ældre er 

samlevende kunne man forestille sig, at det kunne have en positiv indvirkning på graden af 

frivillighed, gennem fælles interesser eller større netværk via samleveren. Omvendt kunne man 

formode, at samlevende i mindre grad havde et behov for at komme ud og omgås andre 

mennesker gennem frivillige aktiviteter end enlig ældre. Imidlertid viser det sig, at der ikke er 

nogen forskel på andelen af frivillige blandt de enlige ældre og de samlevende ældre i 2004 eller 

2012.  

Ser vi i stedet på den betydning, man tillægger forskellige sociale relationer, er der i 

undersøgelsen fra 2012 blevet stillet spørgsmål om, hvor vigtigt i ens liv man synes familien er, 

og hvor vigtig i ens liv man synes venner og bekendte er. Resultaterne af disse spørgsmål viser, 

at ældre generelt i meget stor udstrækning opfatter familie, venner og bekendte som vigtige i 

deres liv. Sammenligner vi alligevel, de der opfatter disse relationer som meget vigtige (1 og 2 

på en 7-punktskala) med de, der blot opfatter disse relationer som vigtige eller mindre vigtige (3-

7 på en 7 punktskala), er denne sidste gruppe i væsentligt mindre omfang frivillige end den 

første. Man kan ikke på baggrund af den betydning respondenterne tilskriver familie, venner og 

bekendte sige noget om omfanget af sociale relationer, men resultaterne tyder på, at 

prioriteringen af frivilligt arbejde og prioriteringen af nære sociale relationer ikke gensidigt 

begrænser hinanden, men måske endda potentielt er gensidigt forstærkende. Der er tale om en 
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relativt lille gruppe, der ikke prioriterer familie og venner, men ikke desto mindre er der her en 

potentielt barriere for gøre de med begrænsede sociale relationer aktive i frivilligt arbejde. 

Ser vi i stedet på, hvor ofte man er i kontakt med familie, naboer, venner, tidligere kollegaer og 

lign bliver billedet mere nuanceret. På spørgsmålene om hvor tit man er i kontakt med familie og 

naboer er billedet som beskrevet i det ovenstående: de, der har hyppig kontakt, er frivillige lige 

så ofte eller lidt oftere end gennemsnittet for gruppen, og de få, der ikke har hyppig kontakt, er 

mindre ofte frivillige. Modsat er de, der ofte har kontakt til tidligere kollegaer, venner og folk 

uden for deres lokalområde en mindre grupper, men de er til gengæld noget oftere frivillige end 

gennemsnittet for gruppen af ældre. For de der ofte er i kontakt med venner er frivilligprocenten 

på 42, og for de der ofte er i kontakt med tidligere kollegaer er frivilligprocenten på 59. Igen er 

der tale om mindre grupper i størrelsesordenen 10 % af den samlede ældregruppe. Tallene 

bekræfter ikke desto mindre, at der ikke synes at være noget gensidigt begrænsende forhold 

mellem frivilligt arbejde og andre typer af sociale relationer. Tværtimod, så er frivilligt arbejde 

blandt ældre øjensynligt korreleret med en generel udadvendthed. Dette bekræfter fund fra 

tilsvarende undersøgelser i andre lande. Omvendt kan dette resultat også antyde, at det er blandt 

de med færre sociale relationer, at vi finde de, der heller ikke arbejde frivilligt – potentielt er det 

altså blandt nogen af dem, der selv kunne have glæde af at indgå i de sociale relationer gennem 

frivilligt arbejde, vi finder færrest frivillige. 

Værdier og normer 

Den tredje type af forklaringer berørt i det ovenstående handler om normer og værdier – de 

forskellige betydninger mennesker tillægger frivilligt arbejde. Sådanne værdier er oftest dybt 

forankret i socialisering og de værdisæt, man tilegner sig gennem opvæksten. Ikke at værdier er 

uforanderlige gennem livet, men oftest er det på nogle bestemte og begrænsede områder, at 

værdier ændrer sig, hvor de på en lang række andre områder forbliver stabile (Gundelach 2002). 

De er derfor interessant at sammenligne de ældres værdier i forhold til frivilligt arbejde med de 

yngre generationer. Skellet mellem de, der var 65 år og derover i 2012 og, de der var yngre, går 

mellem fødselsårene 1947 og 1948 og dermed mellem fødselskohorter fra før og efter 2. 

Verdenskrig. Tidligere forskning i værdier i Danmark viser, at især skiftet mellem før- og 

efterkrigsgenerationer har stor betydning for værdier, og det er derfor muligt, at dette også gør 

sig gældende på frivillighedsområdet. En række spørgsmål i 2012 omhandler den betydning man 
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tilskriver det frivillige arbejde og forholdet mellem frivilligt arbejde og velfærdsstaten. Ser man 

f.eks. på spørgsmålet om, hvorvidt frivilligt arbejde kun er nødvendigt, fordi staten ikke løser 

sine opgaver, så er det blandt de, der er født før 1948, at vi finder flest bekræftende svar, 67 %. 

Til sammenligning er gennemsnittet i undersøgelsen på 74 %. Tilsvarende er det blandt de ældre 

65+, at flest mener frivilligt arbejde bliver brugt til at beskære offentlig velfærd: 42 % 

sammenlignet med et befolkningsgennemsnit på 31 %. Ser vi i stedet på den betydning det 

frivillige arbejde i sig selv tilskrives, så er der meget små udsving i hele befolkning på 

spørgsmålet om det er en moralsk pligt at arbejde frivilligt på et tidspunkt. 

Befolkningsgennemsnittet er på 39 % og udsvingene er på 2-3 procentpoint i hver retning. Man 

kan ikke ud fra disse resultater vurdere, om folk føler sig moralsk forpligtet til at arbejde 

frivilligt, men udelukkende om de oplever at frivilligt arbejde har en legitim rolle at spille i 

velfærdssamfundet. En sådan legitimitetsopfattelse må imidlertid også antages at være en 

nødvendig forudsætning for faktisk at arbejde frivilligt. Generelt er billedet, at de nuværende 

ældre er lige så, eller mindre positivt indstillet over for civilsamfund og frivilligt arbejde 

sammenlignet med de yngre fødselskohorter. Dette skal formodentlig ses i lyset af, at det er 

generationerne født under og før 2. Verdenskrig, der har oplevet opbygningen af velfærdsstaten i 

størst omfang og dermed også den afvikling af filantropisk og privat velfærd bygget på moralske 

værdighedsdomme, som denne erstattede. Det betyder imidlertid, at vi ikke har nogen grund til at 

forvente at de kommende generationer vil være mindre venligt indstillet overfor at arbejde 

frivilligt end de nuværende ældre. Man kan imidlertid ikke afvise, at disse spørgsmål indfanger 

nogle værdier, der knytter sig til livsfaser, og der derfor også vil ske værdiforandringer blandt de 

yngre når disse bliver over 65 år gamle og begynder at forlade arbejdsmarkedet. 

 

1. Starter eller stopper man som frivillig, når man går på pension eller efterløn? 

Denne del af analysen benytter paneldata til at besvare spørgsmålet om, hvorvidt man 

overvejende starter eller stopper som frivillig, når man går fra at være aktiv på arbejdsmarkedet 

til pension eller efterløn. Dette er en helt central komponent i forhåbningerne til frivillighed som 

en del af aktiv aldring, idet det kun er muligt, hvis substitutionsteorien er understøttet, og ældre 

overvejende starter med at arbejde frivilligt, når de går på pension. Viser det sig derimod, at 

komplementaritetsteorien er understøttet, og folk overvejende stopper deres frivillige 
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engagement, når de forlader arbejdsmarkedet, vil der formodentlig kun være ringe muligheder 

for at gøre frivillighed til en del af aktiv aldring. Denne del af analysen kan således gøre os 

klogere på om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, som det er antagelsen i forhåbningerne til 

frivillighed som en del af aktiv aldring, kan betyde, at man fortsætter et aktivt liv som frivillig. 

  

Tabel 7.1 viser skift i frivillighedsstatus fra 2004 til 2012. Det vil sige, at tabellen viser andelen, 

som er ikke arbejdede frivilligt i 2004, men som er begyndt i 2012. Den viser ligeledes andelen, 

som arbejde frivilligt i 2004, men som er stoppet i 2012. Derudover viser tabellen andelen som 

har været stabilt frivillige eller ikke-frivillige, og som derfor ikke har skiftet frivillighedsstatus i 

perioden.  

 

Tabellen viser, at de fleste respondenter, som ikke var frivillige i 2004 stadig ikke er det i 2012. 

Ud af de personer, som ikke var frivillige i 2004, er det således blot 21 % som er frivillige i 

2012. Omvendt er 42 % af dem, som var frivillige i 2004 ikke længere frivillige i 2012. Andelen 

der stopper (42 %), er altså større end andelen der starter (21 %), hvorfor det er at huske at 

panelet ikke afspejler udviklingen i hele befolkningen, men den afgrænsede delpopulation af 

ældre, som vi sætter fokus på, og at panelet ikke afspejler denne gruppe så godt som de to 

tværsnit analyseret i det ovenstående. Det er mekanismerne og ikke befolkningsudviklingen, vi 

kigger på i denne analyse. 

 

Tabel 7.1. Skift i frivillighedsstatus mellem 2004 og 2012.  % 

 2012 

2004 Ikke-frivillig Frivillig 

Ikke-frivillig 79 21 

Frivillig 42 58 

Total 65 35 
N = 417 

Ud af de 417 personer i panelet er det ca. halvdelen (210 personer), som er gået på pension eller 

efterløn i undersøgelsesperioden. Vi skal undersøge om hvorvidt denne forandring i 

arbejdsmarkedsstatus kan forklare, at man starter eller stopper som frivillig.  
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Tabel 7.2 viser en random effects model og en fixed effects model, som estimerer 

sandsynligheden for at arbejde frivilligt ud fra, om man er gået på pension eller efterløn, 

kontrolleret for om man i perioden er blevet enlig og alder. Vi har derudover undersøgt hvorvidt 

en eventuel periodeeffekt – dvs. forandringer i samfundet, der påvirker alle individer over 

undersøgelsesperioden – påvirker de præsenterede resultater. Dette er gjort ved at inkludere en 

indikatorvariabel for undersøgelses-år i modellen. Koefficienten på indikatoren var insignifikant, 

og vi er derfor af den overbevisning, at de præsenterede resultater ikke skyldes en periodeeffekt.   

 

Tabellen viser, at Hausman-testen er højsignifikant (x2 = 17.42, p < 0.001), hvilket betyder, at 

forudsætninger for random effects modellen ikke er opfyldte, hvilket indikerer, at der er ikke 

observerede forhold i mellem individerne, som er nødvendige at tage højde for. Derfor baserer vi 

vores fortolkning på fixed effects modellen, som kun benytter variationen inden for individerne. 

 

Fixed effects modellen viser, at det at gå på pension eller efterløn har en signifikant positiv effekt 

på sandsynligheden for at arbejde frivilligt (OR = 3.181, p < 0.01), kontrolleret for at man er 

blevet enlig og alder. Det vil sige, at når vi kun undersøger de respondenter som faktisk er gået 

på pension eller efterløn, så har dette skift i arbejdsmarkedsstatus en positiv effekt på 

sandsynligheden for at arbejde frivilligt. Modellen viser, at respondenter, som er gået på pension 

eller efterløn i perioden har over 3 gange højere odds for at være i frivillige i 2012 sammenlignet 

med personer, der ikke er gået på pension eller efterløn i perioden. Det virker rimeligt at antage, 

at forklaringsretningen alene kan være, at det at gå på pension eller efterløn forklarer, at man 

starter eller stopper som frivillig. Det omvendte virker mindre sandsynligt, at man skulle trække 

sig tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi man starter eller stopper som frivillig. Vi kan derfor med 

rimelighed forvente, at sammenhængen afspejler en social mekanisme. Dette resultat peger på, at 

overgangen fra et liv på arbejdsmarkedet til et liv på pension eller efterløn for nogle mennesker 

kan betyde, at man starter eller fortsætter et aktivt liv som frivillig. Vi finder således støtte til 

substitutionsteorien, som peger på, at det at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet kan frigive 

tid, som man kan bruge til andre gøremål f.eks. frivilligt arbejde. Omvendt er der ikke 

umiddelbart støtte til komplementaritetsteorien som tilsiger, at man trækker sig fra både arbejde 

og frivillighed samtidig. Dette resultat understøtter forhåbningerne til, at frivillighed kan være en 

central komponent i aktiv aldring.  
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Tabel 7.2. Sandsynligheden for at arbejde frivilligt efter arbejdsmarkedsstatus. Random effects 

og fixed effects. Odds-ratioer. 

 Random effects Fixed effects 

Gået på pension 1.315 3.181** 
 (0.425) (1.237) 

Blevet enlig 1.923 4.241* 
 (0.672) (2.874) 

Alder 0.973 0.916** 
 (0.024) (0.029) 

Hausman-test 17.42*** 

N 417 (obs. = 834) 121 (obs. = 242) 
Note: Odds ratioer. Standardfejl i parenteser.  *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. Random effects modellen er estimeret med en konstant (ikke vist i 

tabellen). 

Det er ligeledes interessant, at analysen viser, at det at blive enlig har en signifikant positiv effekt 

på sandsynligheden for at arbejde frivilligt i fixed effects modellen (OR = 4.241, p < 0.05). Dette 

ræsonnerer ligeledes med substitutionsteorien, idet man kan forestille sig, at det at blive enlig 

frigiver noget tid, som man kan bruge på frivilligt arbejde. 

 

Derudover har alder, som man kunne forvente, en negativ effekt (OR = 0.916, p < 0.01).  Dette 

svarer ikke til resultaterne fra den deskriptive analyse, men her skal man huske, at denne 

undersøgelse ikke er repræsentativ for befolkningen som helhed, idet respondenterne skulle være 

50 år eller derover i 2004. Den negative effekt eksisterer altså inden for denne gruppe af 

respondenter, som i forvejen er oppe i årene. Dertil kommer, at vi ikke har mulighed for at 

kontrollere for helbred, idet vi ikke har helbredsoplysninger fra 2004. Man må derfor forvente, at 

en eventuel effekt fra helbred er indeholdt i estimatet af alderseffekten. Hvis vi kunne kontrollere 

for helbred kunne man derfor forvente, at den negative effekt af alder ville mindskes.  

 

Selvom paneldata giver bedre mulighed for, at stille skarpt på   mekanismer har undersøgelsen 

nogle alvorlige begrænsninger. Der er særligt tre begrænsninger, man bør være opmærksom på. 

Den første centrale begrænsning, man bør være opmærksom på er, at der er tale om en 

forholdsvis lille gruppe (121 respondenter), som ændrer deres frivillige engagement i perioden. 

Man skal i øvrigt også være opmærksom på, at vi ikke her ser på omfanget af frivilligt arbejde i 
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timer eller antallet af forskellige steder, man er frivilligt aktiv. Dette kan have betydning for i 

hvor høj grad, den identificerede  mekanisme kan generaliseres til populationen, fordi der er tale 

om et meget begrænset udsnit. Derudover kan de personer, som ændrer status fra ikke-frivillig til 

frivillig være en særlig gruppe, som adskiller sig fra de stabilt frivillige.  

 

Den anden centrale begrænsning man bør være opmærksom på er, at vi muligvis ikke 

kontrollerer for alle relevante faktorer, som kan variere i tid. Der er særligt to faktorer, som man 

kunne forestille sig har en betydning. Det er klart, at helbred er en vigtig faktor, som muliggør 

deltagelse i frivilligt arbejde. Når vi ikke kontrollerer for helbred skyldes det, at selvvurderet 

helbred ikke indgår som variabel i undersøgelsen fra 2004. Dette er selvfølgelig en væsentlig 

begrænsning; man kan dog forvente, at de estimater vi præsenterer i analysen vedr. effekten af at 

gå på pension må være konservative estimater. Hvis vi kunne kontrollere tilstrækkeligt for 

helbred ville den positive effekt af pensionering på frivilligt arbejde formodentlig blive større. En 

anden faktor, man måske kunne forestille sig kunne forklare sammenhængen mellem 

pensionering og frivilligt arbejde, er indkomst. Ud fra klassisk økonomisk teori kunne man 

forestille sig, at der i virkeligheden er faldende alternative omkostninger ved at donere sin tid, og 

at det er disse, som forklarer, at sandsynligheden for at arbejde frivilligt stiger, når man går på 

pension eller efterløn. Man kunne med andre ord forvente, at fordi man ikke længere tjener 

penge på arbejdsmarkedet vil det være mindre omkostningsfuldt for individet at bruge sin tid til 

frivilligt arbejde. Når vi ikke kontrollerer for indkomst skyldes det, at vi kun har selvrapporteret 

indkomst tilgængeligt og oplysningerne er meget mangelfulde, hvilket gør en eventuel analyse 

ganske usikker. Vi har imidlertid kørt en alternativ model, til den vi præsenterer i det følgende, 

hvor vi inkluderede det ufuldstændige indkomstmål; dette ændrede ikke på resultaterne af 

analysen. 

 

Den tredje begrænsning er, at vi alene undersøger deltagelse i frivilligt arbejde – ikke hvor lang 

tid man bruger på det. Det fremstår sandsynligt, at tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet også kan 

påvirke tidsforbrug på frivilligt arbejde, men det undersøger vi ikke her, da udsnittet af frivillige 

er for lille til, at det giver valide resultater.  

 

1. Konklusion 
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Udgangspunktet for dette kapitel var, for det første, at undersøge om det virker sandsynligt at 

frivilligt arbejde kan blive en væsentlig del af aktiv aldring, med udgangspunkt i hvad vi ved om 

de ældre frivillige i Danmark og de ressourcer, netværks og værdimæssige faktorer, der påvirker 

menneskers beslutning om at blive frivillige. For det andet ønskede vi at undersøge specifikt om 

de tidsmæssige ressourcer ældre får til rådighed, når de træder ud af arbejdsmarkedet, rent 

faktisk omsættes til frivilligt arbejde, eller om det er andre mekanismer, der spiller ind. 

I forhold til det første spørgsmål, viser den deskriptive analyse, at der rent faktisk er sket en 

stigning i frivillighed blandt de ældre over 64 år. I forhold til betydningen af ressourcer er der 

imidlertid ikke noget der tyder på, at der er sket en ændring i de ældre frivilliges 

ressourcemæssige profil. De ældre frivillige i 2012 ligner på mange måde de ældre frivillige i 

2004 i forhold til helbred, uddannelse, netværk og lignende. Blot er der på samfundsmæssigt 

niveau sket en forskydning mod flere højuddannede og mere velhavende ældre. Stigningen i 

omfanget af ældre frivillige afspejler derfor primært disse forskydninger og ikke ændringer i 

f.eks. hvor stor en andel af de højt uddannede eller faglærte, der bliver frivillige. Dette antyder, 

at hvis man ønsker i stigende omfang at engagere de ældre som frivillige, er det mere 

sandsynligt, at dette sker gennem fordelingspolitiske tiltag end gennem kampagner for 

rekruttering til frivilligt arbejde. De sidste 20 års politiske fokus på frivilligt arbejde synes ikke at 

have medført en øgning af frivilligt arbejde inden for f.eks. de enkelte uddannelseskategorier. I 

forhold til ældre er helbred af særlig betydning, og selv om der ikke er data fra 2004, viser 

undersøgelsen, at begrænsninger i helbredet kun slår igennem i omfanget af frivilligt arbejde, 

hvis de er af et betydeligt omfang. Med andre ord er målet om aktiv aldring i mindre omfang 

begrænset af den ældres helbred end af den ældre sociale baggrund.  

I forhold til betydningen af netværk, viser undersøgelsen, at jo flere typer sociale netværk – især 

ud over venskabs og familierelationer – man engagerer sig i, desto større er hyppigheden af 

frivilligt arbejde også. Det antyder, for det første, at der kan være tale om en anledningseffekt på 

frivillighed blandt ældre i den forstand, at de der indgår i mange netværk også får flere 

anledninger og opfordringer til at blive frivillig. Dette er imidlertid ikke noget, vi direkte tester i 

det ovenstående. For det andet viser det, at både disengagement teorien og kontinuitetsteorien 

kan have et vist empirisk belæg her. Der synes både at være en gruppe ældre, der er engagerede i 

mange forskellig netværk og samtidig er frivillige og en gruppe ældre, der er tilknyttet få 
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netværksrelationer og samtidig ikke udfører frivilligt arbejde. Der i mellem findes en gruppe af 

ældre, hvor der er et middel omfang af både netværksrelationer og frivilligt engagement. Der er 

med andre ord en tendens til at de ældres frivillige engagement ikke kun er stratificeret i forhold 

til traditionelle socioøkonomiske ressourcer, men også i forhold til netværksressource og social 

kapital. 

I forhold til værdier og normer blandt de ældre i forhold til frivilligt arbejde viser undersøgelsen, 

at de kommende generationer af ældre i lige så høj grad eller højere grad end de nuværende 

ældre opfatter frivilligt arbejde, som noget der har en selvstændig værdi uafhængigt af 

velfærdsstaten, og potentielt som noget man er moralsk forpligtet til at bidrage til. Selv om man 

ikke kan slutte fra værdier til handlinger i den forstand, at vi kan forudsige fremtidig frivillighed 

på baggrund af folks værdidomme, så kan det med rimelighed konstateres, at fremtidens ældre 

næppe vil være mindre positivt indstillede over for deltagelse i frivilligt arbejde. Der er derfor 

ingen grund til at tro at ambitionen om frivillighed som en komponent i aktiv aldring vil strande 

på den form for modvilje fra de ældre. 

Endelig undersøgte vi det centrale spørgsmål om de ældres tidsressourcer, og i hvilket omfang de 

ældre, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, vil omsætte disse ressourcer fra lønnet til 

frivilligt arbejde. Frivillighedsforskningen har to centrale hypoteser, der peger på modsatrettede 

udfald. Substitutionsteorien tilsiger, at man udnytter de overskydende ressourcer til frivilligt 

arbejde, for at udfylde det tids- og meningsmæssige hul, som lønarbejdet efterlader. Denne 

hypotese bunder dybest set i en ressourceforklaring. Komplementaritetsteorien tilsiger, at 

frivilligt arbejde og lønarbejde er gensidigt forstærkende, fordi det er gennem aktivitet og 

netværk, man bliver trukket ind i frivilligt engagement og har anledninger til dette. Disse to 

teorier er i vid udstrækning paralleller til ældreforskningens activity and continuity theory 

henholdsvis disengagement theory. Vi tester disse hypoteser med en fixed effects model, der 

viser, at når vi har bortkontrolleret andre faktorer, så er der en klar sammenhæng mellem at gå på 

pension og blive frivillig. Der er med andre ord et rimeligt grundlag for at antage, at man kan 

have succes med at gøre frivillighed til en del af aktiv aldring. Imidlertid er panelet ikke 

repræsentativt for befolkningen, og vi har heller ikke helbredsoplysninger for 2004, så vi kan 

kontrollere for forandringer i helbredet. Det betyder, at selv om vi har et rimeligt belæg for at 

sige, at substitutionsteorien kan bekræftes empirisk, så er det absolut muligt, at bortfaldet af 
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respondenter med færre ressourcer og betydningen af helbred vil vise at også denne mekanisme 

er knyttet mere virksom i nogle sociale strata end andre. 

Ambitionen om, at frivilligt arbejde kan udfylde en væsentlig funktion i livet for en stor gruppe 

ældre, virker ikke usandsynlig, når vi ser på disse resultater. Det er imidlertid også tydeligt, at 

dette ikke umiddelbart vil kunne spille en nær så væsentlig rolle blandt de ældre, der har 

begrænsninger i ressourcer og netværk. Satser man derfor for ensidigt på denne strategi vil det 

kunne medføre øget ulighed blandt de ældre i forhold til helbreds- og netværksressourcer, idet 

aktiv aldring primært vil henvende sig til de ressourcestærke ældre og potentielt øge deres 

engagement i frivilligt arbejde med en række antagende positive virkninger for helbred og 

netværk. De ældre, der i forvejen har begrænsninger i helbred, netværk eller andre ressourcer vil 

i mindre omfang kunne have glæde af aktiv aldring og dermed i de formodede positive 

virkninger. 
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