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Sammendrag 
 
Tittel: «Morgendagens aktivitetssenter» - noe helt nytt 

 

Hensikt: Pensjonistforbundet erkjenner at unge pensjonister i liten grad bruker dagens 

eldresentre. Prosjektet ønsker derfor kunnskap om dette, og hvordan fremtidige aktivitetssentre 

kan utvikles og utformes for å bli attraktive for flere i fremtiden. 

 

Metode: Spørreundersøkelse. Utvalg: 1200 «direkte medlemmer» i Pensjonistforbundet. 

Statistisk analyse ved bruk av SPSS 22. 

 

Resultater: 71 % av respondentene hadde en positiv overgang til å bli pensjonist og 85 % er 

tilfreds med pensjonisttilværelsen. Når det gjelder mening er frihet til gjøre hva jeg vil og 

utvikling/læring viktige svar. Respondentene har en bevisst holdning til pensjonistrollen og er 

åpne og nysgjerrige til livet fremover.   

Respondentene forbinder dagens eldresentre først og fremst med en hyggelig møteplass for eldre, 

også med muligheter for ulike kurs. 

 

Fremtidige aktivitetssentre må ha et mangfold av tilbud, og hvert aktivitetssenter bør utforme en 

egen profil i samhandling med sitt lokalmiljø. Like viktig er det at aktivitetssentrene også i 

fremtiden blir en sosial og inkluderende møteplass, gjerne for alle generasjoner. Sentrene må ha 

et godt samarbeid med kommune, private og frivillige og ha en ansatt leder. 

 

42 % av respondentene er frivillige i dag, primært tilknyttet en frivillig organisasjon. For de 

fleste er motivasjonen at frivillighet er hyggelig, gir mening og gir noe tilbake. Av de som ikke 

er frivillige viser svarene at faktorer som at frivillighet må være fleksibelt, uforpliktende og kan 

tilpasses den enkelte kan motivere til å bli frivillig i fremtiden.  

 

For respondentene er familie, venner og nyte friheten som pensjonist det viktigste å bruke tiden 

på fremover. Samtidig har over halvparten av respondentene en viss interesse for å utvikle seg 

videre og drive med frivillig arbeid. Dette kan være et potensiale å se nærmere på i utvikling av 

nye aktivitetssentre.   

 

 

Konklusjon: Svarene indikerer at en ny generasjon unge eldre er på vei, i tråd med sin tid, og 

som i liten grad identifiserer seg med dagens eldresentre. Dette reiser spørsmål om 

aktivitetssentre, og frivillighet, bør drives på andre måter enn i dag for å bli attraktive i 

fremtiden.  

I et folkehelseperspektiv kan det også stilles spørsmål om det vil være behov for egne sentre for 

eldre i fremtiden, eller om det bør utvikles nye møteplasser for alle generasjoner for å nå flere 

grupper. 
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1 INNLEDNING 

Bakgrunn for prosjektet 

Pensjonistforbundet fikk i 2013 innvilget midler fra Helsedirektoratet til et forskningsprosjekt 

om utvikling og utforming av morgendagens aktivitetssenter for pensjonister i Norge. 

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, Røde Kors, Høgskolen i 

Telemark og Røa seniorsenter Bydel Vestre Aker, Oslo. 

Bakgrunnen for prosjektet er at Pensjonistforbundet erkjenner at dagens unge eldre ikke deltar i 

nåværende eldre/seniorsentre. De ønsker derfor ny kunnskap om dette og hvordan 

«Morgendagens aktivitetssentre» kan utvikles og utformes for å bli attraktive for denne 

målgruppen i fremtiden. Prosjektet har valgt å gå åpent ut i forhold til å beskrive morgendagens 

aktivitetssentre, men kommer tilbake til dette i prosjektets avsluttende fase på bakgrunn av 

innsamlet data i begge undersøkelsene, det samme gjelder hvordan frivillighet er tenkt knyttet til 

morgendagens aktivitetssentre. 

 

Studiens hensikt 

Pensjonistforbundet ønsker å utvikle dagens eldre/seniorsentre til «Morgendagens 

aktivitetssentre» for å bidra til mer glede, livskraft og helse for alle generasjoner eldre gjennom 

deltakelse der.  

Denne studien ønsker kunnskap om hvordan respondentene har det som unge pensjonister, 

hvilke tanker de har knyttet til fremtidige aktivitetssentre og hva de er opptatt av å bruke tiden på 

fremover. Frivillighet og perspektiver innen folkehelse inngår som en del av 

spørreundersøkelsen.  

Forskningsdesign og metode 

På oppdrag fra Pensjonistforbundet skal det gjennomføres en to-delt studie, en kvantitativ 

spørreundersøkelse skal gjennomføres først og deretter en oppfølgende kvalitativ undersøkelse. 

Studien har et deskriptivt og eksplorativt design. I denne rapporten presenteres resultater fra den 

kvantitative delen av undersøkelsen. 

 

Datainnsamling 

Som et ledd i den kvantitative delen ble det utarbeidet et spørreskjema som ble sendt til et utvalg 

«direkte medlemmer» i Pensjonistforbundet. Spørsmålene ble utarbeidet gjennom en prosess i 

prosjektgruppen, med innspill og kommentarer fra referansegruppe og styringsgruppe. 

Høgskolen i Telemark (HiT) har foretatt påfølgende kvalitetssikring, testing og klargjøring av 

spørreskjemaet, med påfølgende databehandling og statistisk analyse.  

På bakgrunn av resultatene fra denne undersøkelsen vil det bli gått nærmere inn på interessante 

funn gjennom en oppfølgende kvalitativ undersøkelse i form av kvalitative forskningsintervju. 
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Utvalg 

Pensjonistforbundet i Norge har i dag ca.220 000 medlemmer på landsbasis, de ønsker å gjøre 

denne undersøkelsen hos sine medlemmer. Av alle medlemmene utgjør ca. 50 000 «direkte 

medlemmer», som innebærer medlemskap i Pensjonistforbundet, men ikke deltakelse i deres 

lokallag. Det er denne målgruppen den kvantitative undersøkelsen retter seg mot, hvor «unge 

eldre» er definert som 64-74 år. 

Utvalget i spørreundersøkelsen bestod av 1200 direkte medlemmer i Pensjonistforbundet etter 

følgende inklusjonskriterier: 

 Alder: 64-74 år 

 Hjemmeboende 

 Direkte medlemmer i Pensjonistforbundet 

 

Pensjonistforbundet har hatt ansvar for tilfeldig trekking av utvalget blant sine «direkte 

medlemmer», utsending og purring av spørreskjemaene. HiT har hatt ansvar for 

datainnsamlingen, bearbeiding av data og statistisk analyse. 

Av utvalget på 1200 direkte medlemmer resulterte svarprosenten på 30, det utgjør 360 personer. 

Frafall kan gi utvalgsskjevhet, og på grunn av den lave svarprosenten er alle svarene tolket med 

varsomhet. Funnene kan ikke generaliseres utover dette utvalget, samtidig kan det ikke utelukkes 

av svarene viser en tendens som kan gjelde utover dette utvalget. 

Utvalget som er brukt her, direkte (betalende) medlemmer, er i utgangspunktet folk som har 

valgt å være «passive» medlemmer i PF. Dvs at en såpass selektert gruppe, med en såpass lav 

svarprosent, ikke kan og bør gjøres til talspersoner for hva gruppen pensjonister vil. 

Styringsgruppen har vært tydelige på at funn fra denne kvantitative delen av undersøkelsen ikke 

kan eller bør brukes før den kvalitative delen er på plass. Den kvalitative delen vil 

forhåpentligvis gi bedre og mer utfyllende pekepinner om hva morgendagens pensjonister «vil». 

 

Databehandling og analyse av data 

I den kvantitative undersøkelsen ble data statistisk behandlet ved bruk av dataprogrammet SPSS 

22 (Haraldsen, 2010; Hellevik, 1994; Johannessen, 2009).  

 

Etiske hensyn 

Alle opplysninger fra datainnsamlingen vil bli behandlet strengt fortrolig. Prosjektet vil sikre 

anonymisering av data gjennom å ivareta relevante forskningsetiske retningslinjer og hensyn. I 

tilknytning til datainnsamlingen i spørreundersøkelsen ble det sendt søknad til Norsk 
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Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) om gjennomføring, søknaden ble godkjent og det ble 

gitt tillatelse til utsending av en purring.  

Datafilene fra SPSS programmet vil bli oppbevart på HiT etter gjeldende retningslinjer. 

 

Rapportens oppbygning 

Med utgangspunkt i spørreskjemaet er det valgt å dele analysen i følgende fem hovedtema: 

1. Hvordan har respondentene det som unge pensjonister? 

2. Hva forbinder respondentene med dagens eldre/seniorsentre? 

3. Tanker om «Morgendagens aktivitetssenter»? 

4. Frivillighet 

5. Hva er respondentene opptatt av å bruke tiden på fremover? 

 

Hovedtema 1, 3 og 4 omfatter flere spørsmål i spørreskjemaet med tilhørende graderte 

svaralternativer. Hovedtema 2 og 5 refererer hver for seg til ett spørsmål i spørreskjemaet med 

sine svaralternativer (se vedlegg 1).  

Presentasjon av resultatene starter med demografiske data, deretter følger hvert kapittel med sitt 

hovedtema etter tur med presentasjon av utvalgte data og kommentarer.  Hvert hovedtema 

innledes med en oversikt av hvilke spørsmål fra spørreskjemaet som det dekker, og deretter 

presentasjon av alle svaralternativene fremstilt i gjennomsnittstabeller.   

I den videre presentasjonen blir utvalgte data fremstilt i frekvens og/eller krysstabeller, og med 

tekstlige kommentarer. I hovedsak blir bare spørsmål som viser signifikante forskjeller presentert 

og kommentert nærmere. Hvert hovedtema avsluttes med en oppsummering. Rapporten avsluttes 

med diskusjon av resultater og konklusjon. 
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2 DEMOGRAFISKE DATA 

I dette kapittelet blir demografiske data presentert i form av ulike figurer som fremstiller 

frekvensfordelingen av svarene. Det er samlet inn data om kjønn, alder, utdannelse, yrkesliv, 

inntekt, kommunestørrelse, fødeland og husstand. To av disse kategoriene er valgt bort i denne 

presentasjonen: faktisk alder og fødeland. Faktisk alder er erstattet av aldersgrupper, mens 

fødeland er valgt bort fordi kun tre respondenter oppgir å ikke være norske. Det flerkulturelle 

perspektivet vil bli fulgt opp i den kvalitative undersøkelsen som skal gjennomføres på et senere 

tidspunkt. Demografiske data blir avsluttet med et spørsmål knyttet til medlemskap i 

Pensjonistforbundet. Figurene blir presentert fortløpende og kommentert til slutt i form av en 

oppsummering.  

2.1 Presentasjon av demografiske data  

 

Figur 1. Kjønn 

 

 

Figur 2. Aldersgrupper gruppert 
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Figur 3. Utdanningsnivå gruppert 

Lav utdanning:    

9-årig skole     

Grunnkurs eller ett-årig utdannelse utover 9-årig 

Videregående skole, gymnas eller 3 årig 

yrkesskole 

Fagbrev 

Høy utdanning: 

Høyskole eller universitetsutdanning 4 år eller 

mindre 

Høyskole el. universitetsutdanning mer enn 4 år

      

 

Figur 4. Er du yrkesaktiv nå?  

 

 

 

Figur 5. Var du yrkesaktiv før du ble pensjonist? 
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Figur 6. Før jeg ble pensjonist var min yrkesstatus 

 

 

Figur 7. Inntekt – ved inngangen til pensjonist 

 

 

 

Figur 8. Kommunestørrelse der hvor medlemmet bor 
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Figur 9. Kommunestørrelse der hvor medlemmet bor, gruppert 

 

 

Liten kommune:   

< 19.999 innbyggere 

Stor kommune: 

>20.000 innbyggere 

 

 

 

 

Figur 10. Hva slags husstand lever du i? 
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2.2 Hvorfor er du medlem i Pensjonistforbundet?  

Dette spørsmålet ble tatt med fordi det har særlig interesse for Pensjonistforbundet. 

Respondentene i utvalget er «direkte medlemmer» i Pensjonistforbundet, som innebærer at de er 

medlemmer, men i liten grad deltar i lokallag. Svarene vises i tabell 1, skalaen går her mellom 1-

7 der 1 betyr stemmer ikke og 7 betyr stemmer perfekt (N: antall respondenter, Mean: 

gjennomsnittsverdi i svarene og SD: standardavvik. Disse forkortelsene blir brukt i tilsvarende 

tabeller videre i rapporten).  

Tabell 1. Hvorfor er du medlem i Pensjonistforbundet? 

 

 

I det følgende blir alle svarene på spørsmålet om hvorfor respondentene er medlem i 

Pensjonistforbundet fremstilt grafisk. 

 

Figur 11. Pensjonistforbundet er en viktig påvirkningskanal som jeg støtter 

 

Hvorfor medlem PF? N Mean SD

viktig påvirkningskanal

335 5,3 1,5

lyst delta og påvirke
322 3,6 1,8

følge med holde orientert
338 5,5 1,4

medlemsfordeler
322 4,3 1,8

anbefalt av andre
308 2,3 2,0

hygge og sosialt samvær
315 3,0 1,7

turer og sammenkomster

322 3,4 1,8
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Figur 12. Jeg har lyst til å delta og påvirke 

 

 

Figur 13. Jeg følger med og holder meg orientert 

 

 

 

Figur 14. Jeg får med meg medlemsfordeler i Pensjonistforbundet 
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Figur 15. Jeg ble anbefalt av andre å bli medlem av Pensjonistforbundet 

 

 

 

Figur 16. Jeg synes Pensjonistforbundet er et møtested for hygge og sosialt samvær 

 

 

 

Figur 17. Pensjonistforbundet gir meg muligheter for turer og sammenkomster 
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Figur 18. Jeg er aktiv deltaker i Pensjonistforbundet 

 

 

 

Alle svarene om hvorfor respondentene er medlemmer i Pensjonistforbundet er analysert 

mot variablene kjønn, aldersgruppe, utdanning og kommunestørrelse.  I det følgende blir 

utvalgte svar som viser signifikante forskjeller kommentert nærmere.   

Med ett unntak viser alle svaralternativene signifikante forskjeller i kjønn, ved at svarene fra 

flere kvinner enn menn fordeler seg på øvre del av skalaen. Unntaket er medlemsfordeler, som 

ikke viser noen signifikante forskjeller. Videre har to av svaralternativene signifikante forskjeller 

mot utdanningsnivå, det gjelder hygge/sosialt samvær (p< 0,01) samt turer/sammenkomster (p= 

0,01). I begge tilfellene er det flere med lav utdanning som oppgir dette som grunner til å være 

medlem i Pensjonistforbundet.  

At svarene med høyeste og laveste gjennomsnittsverdi har signifikante forskjeller mot kjønn 

viser at flere kvinner enn menn er opptatt av å følge med og holde seg orientert (p= 0,03) og at 

flere kvinner enn menn blir medlemmer i Pensjonistforbundet gjennom anbefaling av andre (p= 

0,01), selv om rekruttering i liten grad skjer på denne måten.  
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Oppsummering demografi: 

Datainnsamlingen viser følgende svar knyttet til demografi: 

Utvalg: Spørreskjemaet ble sendt til 1200 «direkte medlemmer» i Pensjonistforbundet. 

Svarprosent: 30 (N= 353). 

Antall: N= 353, hvorav 147 kvinner og 193 menn. 

Alder: 48 % fordelt i aldersgruppen 64-69 år og 52 % i aldersgruppen 70-75 år. 

Utdanning: 57 % fordeler seg i gruppen lav utdanning, 43 % i høy utdanning. 

Yrkesaktiv: 16 % er yrkesaktive nå, 84 % er ikke yrkesaktive. Totalt har 92 % av respondentene 

vært yrkesaktive før de ble pensjonister, hvorav 80 % i heltidsjobb.   

Inntekt: 47 % hadde en inntekt mellom 301 000 - 500 000 ved inngangen til å bli pensjonist. 

Kommunestørrelse: 57 % bor i store kommuner, det vil si > 20 000 innbyggere. 

Husstand: Til sammen 71 % av respondentene bor sammen med noen, 29 % bor alene 

 

Hvorfor medlemskap i Pensjonistforbundet: 

Svarene viser at de to viktigste årsakene til å være medlem i Pensjonistforbundet er et ønske om 

å holde seg orientert og følge med og at Pensjonistforbundet representerer en viktig 

påvirkningskanal for respondentene. Svarene viser videre at bare 31 % av alle spurte har lyst til å 

delta og påvirke selv, noe som er en mer passiv tilnærming enn å være aktiv selv. Dette stemmer 

godt med utvalget «direkte medlemmer» i og med at de i liten grad deltar i Pensjonistforbundets 

lokallag. Svarene indikerer også at sosialt samvær eller turer ikke er viktige grunner til å være 

medlem eller at de får dekket behovet andre steder, noe flere av respondentene bekrefter 

gjennom kommentarer i spørreskjemaet.  Svarene viser også at rekrutteringen av medlemmer til 

Pensjonistforbundet i hovedsak foregår på andre måter enn gjennom anbefaling av andre.  
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3 HOVEDTEMA I: HVORDAN HAR RESPONDENTENE DET 

SOM UNGE PENSJONISTER? 

 

Hovedtema I dekker fire spørsmål fra spørreskjemaet, som tenkes kan belyse hvordan 

respondentene har det som unge pensjonister (utvalg 64-74 år). De fire spørsmålene er som 

følger: 

1. Hvordan var selve overgangen til å bli pensjonist for deg? 

2. Tilfredshet med pensjonisttilværelsen 

3. Hva er et meningsfylt liv for deg som pensjonist? 

4. Hvordan vil du beskrive deg selv i rollen som pensjonist? 

 

Hvert av spørsmålene innledes med en tabell med gjennomsnittsverdiene for alle 

svaralternativene, og videre presentasjon av utvalgte tabeller. For alle spørsmålene i hovedtema I 

er svarene gradert på en skala mellom 1-7.  

 

3.1 Hvordan var selve overgangen til å bli pensjonist for deg? 

Tabell 2. Hvordan var selve overgangen til å bli pensjonist? 

 

 

Tabell 2 viser en spredning i gjennomsnittsverdiene mellom 5,4 og 1,6, med høyeste verdi på 

overgangen til å bli pensjonist var utelukkende positiv og laveste verdi på overgangen innebar 

ensomhet for meg.  

 

Overgangen var utelukkende positiv for meg 

I dette svaret kom det ikke frem signifikante forskjeller, figur 19 viser frekvensfordelingen av 

svarene. Til sammen 71 % av respondentene opplevde overgangen til å bli pensjonist positiv.  

Hvordan var selve overgangen til 

å bli pensjonist? N Mean SD
overgangen var utelukkende positiv 319 5,4 1,9

ga mulighet for å søke ny mening 313 4,0 2,1

både positiv og vanskelig 318 3,0 2,0

overgangen innebar ensomhet 307 1,6 1,4

opplevelse av tap eller sorg 308 1,8 1,4
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Figur 19. Overgangen til å bli pensjonist var utelukkende positiv for meg 

 

 

Etter nærmere analyser for alle svaralternativene mot kjønn, aldersgruppe, utdanning og 

kommunestørrelse blir to tabeller til svaret for meg innebar overgangen ensomhet presentert. 

 

Overgangen til å bli pensjonist innebar ensomhet:  

Bare 9 % av alle som svarte oppga ensomhet i forbindelse med overgangen til å bli pensjonist, se 

figur 20 som viser frekvensfordelingen av svarene.  

 

Figur 20. For meg innebar overgangen ensomhet 

 

 

Det er positivt at forekomsten av ensomhet er så lav, og i denne sammenhengen er svaret ikke 

overraskende i og med at tilsammen 71 % av respondentene oppgir at de bor sammen med noen, 

mot 29 % som bor alene, se fig. 10. Dette svaret viser videre signifikante forskjeller mot 

aldersgruppe, ved at prosentvis dobbelt så mange i aldersgruppen 64-69 år oppgir ensomhet i 
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forbindelse med overgangen til å bli pensjonist (p=0,03), se tabell 3.  En mulig forklaring kan 

være at overgangen til å bli pensjonist er «av nyere dato» hos disse og dermed at tapet av sosialt 

fellesskap fra yrkeslivet kan bidra til en sterkere opplevelse av ensomhet tidlig i 

pensjonisttilværelsen. 

 

Tabell 3. For meg innebar overgangen ensomhet  

 

 

3.2 Tilfredshet med pensjonisttilværelsen 

Svarene på spørsmålet 2 i dette hovedtemaet, om tilfredshet med pensjonisttilværelsen, viser at 

alle gjennomsnittsverdiene er høye, noe som gir et bilde av tilfredse respondenter, se tabell 4. 

Tabell 4. Tilfredshet med pensjonisttilværelsen 

 

Ingen av svarene her viser videre signifikante forskjeller mot kjønn, aldersgruppe, utdanning 

eller kommunestørrelse. Figur 21 viser fordelingen av svaret med høyeste gjennomsnittsverdi. 

 

Figur 21. Jeg er tilfreds med livet mitt 

 

Aldersgruppe

stemmer 

ikke 2 3 4 5 6

stemmer 

perfekt

64-69 70,4% 9,6% 3,7% 5,2% 6,7% 3,0% 1,5% 100,0%

70-75 80,6% 7,7% 3,9% 1,9% 3,9% 0,6% 1,3% 100,0%

Total 75,9% 8,6% 3,8% 3,4% 5,2% 1,7% 1,4% 100,0%

Overgangen innebar ensomhet

Total

Tilfredshet som pensjonist N Mean SD
nær idealet mitt 323 5,0 1,5

tilfreds med livet mitt 334 5,7 1,3

fått det viktigste jeg ønsket 323 5,4 1,5

hvis leve på nytt nesten ikke 

forandring
320 4,6 1,8
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3.3 Hva er et meningsfylt liv for deg som pensjonist? 

Gjennomsnittsverdiene til svarene på spørsmål 3, om hva som er et meningsfylt liv som 

pensjonist vises i tabell 5. Høyeste verdi har frihet til å gjøre hva jeg vil, men også samvær med 

familie og venner og hjelpe nær familie med omsorgsoppgaver scorer høyt. Laveste verdi har å 

gi noe til andre. 

Tabell 5. Hva er et meningsfylt liv for deg som pensjonist? 

 

 

Tabell 5 viser variasjon i gjennomsnittsverdiene mellom 6,3 og 4,7 i svarene om hva som er et 

meningsfylt liv som pensjonist. Figur 22 viser frekvensfordelingen av svaret som har høyeste 

gjennomsnittsverdi; frihet til å gjøre hva jeg vil.  

Figur 22. Jeg elsker friheten til å gjøre hva jeg vil 

 

 

På spørsmålet om hva som er et meningsfylt liv som pensjonist viser to av svarene signifikante 

forskjeller. Det ene gjelder egenutvikling/lære nytt mot utdanning, ved at flere med høy 

Hva er et meningsfylt liv for deg 

som pensjonist? N Mean SD
sosialt samvær med venner mening

339 5,5 1,4

tid med nærmeste familie mening 341 5,9 1,3

hjelpe familie med omsorgsoppgaver 338 5,4 1,7

turer og reiser meningsfylt 342 5,6 1,6

frihet gjøre hva jeg vil 347 6,3 1,0

egenutvikling lære nytt 339 5,0 1,6

aktiviteter som før 337 5,6 1,4

gi noe til andre 338 4,7 1,7

bruke egen kompetanse 336 5,0 1,6

ta tilværelsen som den kommer 345 5,1 1,7
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utdanning ønsker å utvikle seg og lære nytt (p<0,01), se tabell 6, og videre jeg er sosialt 

engasjert og ønsker å bidra/gi noe til andre mot kjønn (p= 0,01) hvor ikke uventet flere kvinner 

enn menn er positive til dette.   

 

Tabell 6. Jeg ønsker å utvikle meg og lære nytt  

 

 

Av alle som svarte ser det likevel ut til å være flere som ønsker å fortsette med aktiviteter som de 

har gjort tidligere enn å lære nytt, men også flere med høy utdanning som ønsker å utvikle seg 

videre som pensjonister. 

 

3.4 Hvordan vil du beskrive deg selv i rollen som pensjonist? 

Det siste spørsmål i dette hovedtemaet er hvordan respondentene beskriver seg selv i rollen som 

pensjonist, tabell 7 viser gjennomsnittsverdiene. 

Tabell 7. Hvordan vil du beskrive deg selv i rollen som pensjonist? 

 

 

Også her fordeler de fleste svarene seg høyt på skalaen, med åpen og nysgjerrig til livet som 

høyeste verdi. Dette kan derfor se ut til å bryte forestillingen om at eldre trekker seg tilbake og 

ikke ønsker å engasjere seg i høyere alder, figur 23 viser nærmere hvordan disse svarene fordeler 

seg. 

 

 

 

lavhøy 

utdanning

stemmer 

ikke 2 3 4 5 6

stemmer 

perfekt

lav utdanning 6,7% 5,6% 9,0% 19,1% 24,7% 20,2% 14,6% 100,0%

høy utdanning 0,0% 2,8% 9,7% 16,6% 24,1% 20,0% 26,9% 100,0%

Total 3,7% 4,3% 9,3% 18,0% 24,5% 20,1% 20,1% 100,0%

Egenutvikling lære nytt

Total

Hvordan vil du beskrive deg selv i 

rollen som pensjonist? N Mean SD
bevisste valg hvordan bruker tiden 338 5,4 1,4

åpen og nysgjerrig til livet 336 5,6 1,3

tar ting som de kommer 341 5,2 1,6

nesten samme aktivietsnivå 337 5,0 1,6

videreføre tradisjoner neste 

generasjoner
335 5,3 1,6
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Figur 23. Jeg har en åpen og nysgjerrig innstilling til livet 

 

 

Totalt gir alle svarene her et inntrykk av aktive pensjonister som har en bevisst holdning til 

rollen som pensjonist, og for noen en mer avslappet innstilling til å ta livet som det kommer. 

Nærmere analyse viser signifikante forskjeller når det gjelder åpen og nysgjerrig til livet, tar ting 

som de kommer og slapper mer av som pensjonist og videreføre tradisjoner til neste 

generasjoner. Forskjellene viser seg ved at flere kvinner enn menn stiller seg åpne og 

nysgjerrige til livet (p=0,02), og at flere med lav utdanning har en mer avslappet holdning til å ta 

ting som de kommer (p= 0,01), se tabell 8. 

 

Tabell 8. Jeg tar ting som de kommer og slapper mer av som pensjonist  

 

Det er videre signifikant forskjell mellom videreføre tradisjoner til neste generasjoner mot 

kommunestørrelse (p= 0,04), ved at flere som bor i små kommuner er opptatt av dette enn i store 

kommuner, se tabell 9.   

 

Tabell 9. Som pensjonist er det viktig for meg å videreføre verdier og tradisjoner til neste 

generasjoner  

  

lavhøy 

utdanning

stemmer 

ikke 2 3 4 5 6

stemmer 

perfekt

lav utdanning 3,8% 4,4% 4,9% 10,4% 16,9% 27,3% 32,2% 100,0%

høy utdanning 2,8% 2,1% 9,9% 19,7% 26,1% 23,2% 16,2% 100,0%

Total 3,4% 3,4% 7,1% 14,5% 20,9% 25,5% 25,2% 100,0%

Tar ting som de kommer, slapper mer av

Total

liten stor 

kommune

stemmer 

ikke 2 3 4 5 6

stemmer 

perfekt

liten kommune 2,1% 2,1% 7,9% 10,7% 17,1% 32,9% 27,1% 100,0%

stor kommune 3,2% 5,8% 8,4% 14,7% 21,1% 22,6% 24,2% 100,0%

Total 2,7% 4,2% 8,2% 13,0% 19,4% 27,0% 25,5% 100,0%

Videreføre tradisjoner neste generasjoner

Total
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I øvrige krysstabuleringer mot kjønn, aldersgruppe, utdanningsnivå og kommunestørrelse 

kommer det ikke frem flere signifikante forskjeller. 

 

3.5 Oppsummering hovedtema I 

Med noen nyanser gir svarene på de fire spørsmålene i dette hovedtemaet inntrykk av tilfredse 

respondenter som har en positiv tilværelse som unge pensjonister.  71 prosent av alle som svarte 

opplevde overgangen til å bli pensjonist som positiv og 85 prosent er tilfreds med tilværelsen 

som pensjonist. Bare ni prosent har opplevd ensomhet i forbindelse med overgangen til å bli 

pensjonist, det samme gjelder opplevelsen av tap eller sorg. Begge disse forholdene kan antas å 

ha sammenheng med at hele 71 prosent av respondentene bor sammen med noen, og at 66 

prosent av disse bor sammen med ektefelle/samboer.  

Når det gjelder hva som er en meningsfylt tilværelse som pensjonist har å nyte friheten til å gjøre 

som man vil høyeste verdi, fulgt av å tilbringe tiden med nærmeste familie og venner. Laveste 

verdi har å gi noe til andre, som viser signifikante forskjeller ved at flere kvinner enn menn 

svarer dette. Når det gjelder hva som er et meningsfylt liv som pensjonist er det også signifikante 

forskjeller knyttet til mellom egenutvikling/lære nytt mot utdanning, der flere med høy utdanning 

er opptatt av dette. 

Til slutt indikerer svarene at respondentene har en bevisst holdning til rollen som pensjonist, og 

at flere i små kommuner er opptatt av å videreføre tradisjoner til neste generasjoner. 

Totalt gir svarene på alle spørsmålene i dette hovedtemaet et nokså entydig bilde av fornøyde 

unge pensjonister, og som setter friheten som pensjonisttilværelsen innebærer høyt. Samtidig er 

mange opptatt av å utvikle seg videre som pensjonister. En forsiktig oppsummering av svarene er 

at mange unge pensjonister ser ut til å være opptatt av å nyte, men også av å yte.  
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4 HOVEDTEMA II: HVA FORBINDER UNGE PENSJONISTER 

MED DAGENS ELDRE/SENIORSENTRE? 

Dette hovedtemaet består av bare ett spørsmål i spørreskjemaet med sine svaralternativer, her går 

svarskalaen mellom 1-3, der 1 betyr stemmer ikke og 3 betyr stemmer perfekt.  

Hensikten med spørsmålet er å få et bilde av hva respondentene forbinder med dagens 

eldresentre, fordi de har valgt å melde seg inn i Pensjonistforbundet samtidig som de ikke deltar i 

noen lokallag. Svarene kan ha interesse i forhold til utvikling og utforming av fremtidige 

aktivitetssentre. Gjennomsnittsverdiene for alle svarene fremkommer i tabell 10. 

 

Tabell 10. Hva forbinder du med dagens eldre/ seniorsentre? 

 

 

Også her fordeler svarene seg med høye gjennomsnittsverdier, med tre «lignende svar» som 

høyeste verdi; et hyggelig møtested for eldre mennesker, møteplass for å forebygge ensomhet og 

isolasjon og møteplass for pensjonister i alle aldre. Alle disse svarene gir et nokså entydig bilde 

at respondentene forbinder dagens seniorsentre først og fremst med en sosial møteplass for eldre, 

og at denne møteplassen har en funksjon for å forebygge ensomhet og isolasjon. Selv om bare 9 

% av respondentene tidligere har svart at overgangen til å bli pensjonist innebar ensomhet for 

dem, viser svarene likevel at respondentene er oppmerksomme på betydningen av sosiale 

møteplasser. Som representant for ett av disse svarene viser figur 24 en nærmere fordeling av 

svaret et hyggelig møtested for eldre. 

 

 

 

Hva forbindes med dagens 

eldresentre? N Mean SD
hyggelig møtested for eldre 320 2,4 0,6

læringsfellesskap 317 2,1 0,6

informasjon og veiledning 

rettigheter
315 2,2 0,6

kurs og opplæring 315 2,1 0,7

forskjellige hobbyaktiviteter 317 2,2 0,6

mat og måltidfellesskap 317 2,1 0,7

møteplass forebygge 

ensomhet isolasjon
317 2,4 0,7

møteplass pensjonister alle 

aldre
319 2,4 0,6

kjenner ikke til det 325 1,9 0,8
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Figur 24. Det er et hyggelig møtested for eldre mennesker 

 

 

På spørsmålet om hva respondentene forbinder med dagens eldresentre kommer det frem 

signifikante kjønnsforskjeller mot en møteplass for å forebygge ensomhet og sosial isolasjon,   

forskjellige hobbyaktiviteter, mat- og måltidsfellesskap og møteplass for pensjonister i alle aldre. 

Alle svarene innebærer at flere kvinner enn menn svarer at dette stemmer helt eller delvis for 

dem. 

 

4.1 Oppsummering hovedtema II 

Først og fremst viser svarene at respondentene forbinder dagens eldre/seniorsentre med en sosial 

møteplass og et hyggelig møtested for å forebygge ensomhet og isolasjon. Også de andre svarene 

har høye gjennomsnittsverdier, og viser at respondentene forbinder dagens eldre/seniorsentre 

med informasjon, lærings- og måltidsfelleskap. At bare 8 prosent av respondentene deltar litt i 

Pensjonistforbundets lokallag kan tyde på at profilen i dagens eldresentre ikke tiltrekker seg 

denne målgruppen. Flere respondenter har kommentert at de føler seg for unge til å delta i 

eldresentrene, og at de ikke har funnet aktiviteter som fenger der. Svarene representerer en stor 

utfordring for å gjøre morgendagens aktivitetssentre mer attraktive og tilpasset en ny generasjon 

eldre. 
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5 HOVEDTEMA III: TANKER OM MORGENDAGENS 

AKTIVITETSSENTER (MAS) 

Dette hovedtemaet tar for seg hva respondentene mener om fremtidige aktivitetssentre, og 

omfatter følgende fem spørsmål fra spørreskjemaet: 

1. Hvilke aktiviteter ville være interessante for deg i et fremtidig aktivitetssenter? 

2. Hva kan motivere deg til å delta i morgendagens aktivitetssenter? 

3. Hva mener du skal til for å gjøre morgendagens aktivitetssentre så attraktive at du ville 

benytte deg av det? 

4. Hvordan ville du foretrekke å få informasjon om hva som skjer i aktivitetssenteret? 

5. Hvilke tanker har du om hvordan morgendagens aktivitetssentre bør organiseres? 

 

5.1 Hvilke aktiviteter ville være interessante for deg i et fremtidig 

aktivitetssenter?  

Dette spørsmålet undersøker hvilke aktiviteter respondentene vurderer som interessante i et 

fremtidig aktivitetssenter, tabell 11 viser gjennomsnittverdiene på skalaen mellom 1-3. 

 

Tabell 11. Hvilke aktiviteter ville være interessante for deg i et fremtidig aktivitetssenter? 

 

 

I hovedsak fordeler svarene seg på 2- tallet, med høyeste verdi på en god sosial møteplass, og 

laveste verdi på jeg ønsker å delta som frivillig, figur 25 viser fordelingen av svarene med 

høyeste verdi.   

Hvilke aktiviteter interessante? N Mean SD
kurs lære nye ting 334 2,2 0,7

høre gode foredrag 337 2,4 0,7

mat og måltidfellesskap 333 2,1 0,7

ulike kulturtilbud 333 2,3 0,7

trene med folk på min egen alder 336 2,2 0,7

hjernetrim spill quiz 337 2,0 0,7

ulike velværetilbud 336 2,1 0,7

sosial møteplass 337 2,5 0,6

delta som frivillig 336 1,8 0,7

ulike hobbyaktiviteter 337 2,1 0,7
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Det kommer frem signifikante forskjeller mellom kjønn i alle svaralternativene, ved at flere 

kvinner stiller seg positive til svaralternativene. Det er sigifikante forskjeller i noen av svarene 

også mot andre variabler enn kjønn , noen utvalgte svar vil det bli redegjort nærmere for.  

Figur 25. En god sosial møteplass 

 

 

 

Høre gode foredrag 

Å høre gode foredrag har også høy verdi som en interessant aktivitet i et fremtidig 

aktivitetssenter, figur 26 viser nærmere fordeling av svarene her.  

Figur 26. Jeg ønsker å høre gode foredrag 

 

 

Å høre gode foredrag har videre signifikante forskjeller både i forhold til kjønn og utdanning, 

der flere kvinner og flere med høy utdanning finner dette interessant (p< 0,01), tabell 12 viser 

svarene mot utdanning. 
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Tabell 12. Jeg ønsker å høre gode foredrag  

 

Ulike kulturtilbud 

Også ulike kulturtilbud har høy verdi, figur 27 viser at når svarene stemmer helt og delvis ses 

under ett utgjør det 88%. Selv om ulike kulturtilbud er lite konkret tyder svarene på at kultur vil 

være en viktig aktivitet inn i fremtidige aktivitetssentre. Samtidig åpner det for at hvert senter 

bør undersøke nærmere hvilke kulturtilbud som er interessante og ta dette inn som en del av 

senterets profil. 

Figur 27. Ulike kulturtilbud 

 

 

Når det gjelder kulturtilbud kommer det frem signifikante forskjeller knyttet til kjønn (p < 0,01), 

utdanning (p = 0,04) og kommunestørrelse. Også her innebærer forskjellene at flere kvinner enn 

menn og flere med høy utdanning ser ulike kulturtilbud som interessant. Forskjellen mot 

kommunestørrelse innebærer at flere i store kommuner er mer opptatt av ulike kulturtilbud (p= 

0,02), se tabell 13. 

Tabell 13. Ulike kulturtilbud 

  

lavhøy 

utdanning

stemmer 

ikke

stemmer 

delvis

stemmer 

helt

lav utdanning 16,9% 41,0% 42,1% 100,0%

høy utdanning 4,2% 27,8% 68,1% 100,0%

Total 11,2% 35,1% 53,7% 100,0%

Høre gode foredrag

Total

liten stor 

kommune

stemmer 

ikke

stemmer 

delvis

stemmer 

helt

liten kommune 16,7% 47,8% 35,5% 100,0%

stor kommune 9,5% 44,7% 45,8% 100,0%

Total 12,5% 46,0% 41,5% 100,0%

Ulike kulturtilbud

Total
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Kurs og lære nye ting 

I forhold til å gå på kurs og lære nye ting fordeler 51 prosent av svarene seg på stemmer 

delvis,mens det sammen med stemmer helt utgjør 85 % av svarene, se figur 28. Det ser dermed 

ut til at også kursvirksomhet vil være en interessant aktivitet i fremtidige aktivitetssentre, mens 

innholdet bør utvikles nærmere i hvert aktivitetssenter. 

Figur 28. Jeg har lyst å gå på kurs og lære nye ting 

 

 

Det kommer også frem signifikante forskjeller mellom gå på kurs og lære nye ting mot 

utdanning, ved at flere med høy utdanning er interessert  (p= 0,01). I lys av at utdanningsnivået i 

befolkningen øker generelt  kan dette være verdt å merke seg inn i fremtidige aktivitetssentre, 

samtidig som det vil være store lokale forskjeller å ta hensyn til. 

En god sosial møteplass  

På spørsmålet om hvilke aktiviteter som kan være interessante i et fremtidig aktivitetssenter har 

en god sosial møteplass høyeste gjennomsnittsverdi  med 2,5. Dette følger tendensen fra forrige 

hovedtema, der de tre svarene med høyeste gjennomsnittsverdi alle var knyttet til sosiale 

møteplasser. Et råd kan derfor være å tilrettelegge for gode sosiale møteplasser også i fremtidige 

aktivitetssentre. Også her er det signifikante forskjeller mellom kommunestørrelse og en god 

sosial møteplass, ved at flere i store kommuner er opptatt av gode sosiale møteplasser (p= 0,04), 

se tabell 14.  

Tabell 14. En god sosial møteplass  

 

liten stor 

kommune

stemmer 

ikke

stemmer 

delvis

stemmer 

helt

liten kommune 5,7% 47,5% 46,8% 100,0%

stor kommune 2,6% 40,3% 57,1% 100,0%

Total 3,9% 43,4% 52,7% 100,0%

Sosial møteplass

Total
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Delta som frivillig: 

Å delta som frivillig har laveste gjennomsnittsverdi, figur 29 viser nærmere fordeling av svarene 

her. Selv om bare 14 prosent svarer at de kan tenke seg å delta som frivillig er det verdt å merke 

seg at 49 % svarer stemmer delvis. At nesten halvparten av de som svarte delvis kan tenke seg 

dette må betraktes som et interessant potensiale for å rekruttere flere som frivillige. Videre 

analyser viser signifikante forskjeller mellom kjønn og delta som frivillig i favør av flere kvinner 

som er positive (p= 0,01), For øvrig vil det bli redegjort nærmere for frivillighet i hovedtema IV. 

 

Figur 29. Jeg ønsker å delta som frivillig 

 

 

De resterende svaralternativene mat- og måltidsfellesskap, trene med folk på egen alder, 

hjernetrim, velværetilbud og hobbyaktiviteter viser ingen signifikante forskjeller. 

5.2 Hva kan motivere deg til å delta i morgendagens aktivitetssenter 

(MAS)? 

I forhold til svaralternativene viser tabell 15 hva som kan motivere respondentene til å delta i  

fremtidige aktivitetssentre, skalaen går her mellom 1-7.  

Tabell 15. Hva kan motivere deg til å delta i morgendagens aktivitetssenter? 

 

Hva kan motivere til å delta i MAS? N Mean SD
møtested alle generasjoner 334 4,8 1,8

moderne interiør eksteriør 330 4,2 1,8

inkluderende miljø alle 336 5,6 1,4

sentral beliggenhet lokalmiljø 332 6,0 1,2

bidra frivillig arbeid 332 4,3 1,9
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Sentral beliggenhet har høyeste gjennomsnittsverdi her, tett fulgt av et inkluderende miljø for 

alle. Laveste verdi har moderne interiør og eksteriør, som dermed ser ut til å ha liten betydning 

for å motivere til deltakelse i fremtidige aktivitetssentre. 

Nærmere analyser for kjønn, alder, utdanning og kommunestørrelse viser kjønnsforskjeller i alle 

svarene, unntatt et møtested for alle generasjoner og at senteret får et nytt og moderne uttrykk i 

interiør og eksteriør. Kjønnsforskjellen arter seg gjennomgående ved at flere kvinner enn menn 

ser svarene som motiverende for å delta i fremtidige aktivitetssentre.  

 

Svaret et inkluderende miljø for alle har høy gjennomsnittsverdi og tyder på at dette er et område 

som bør får stor oppmerksomhet i nye aktivitetssentre, se figur 30.  Flere har kommentert svaret 

sitt i spørreskjemaet, og svarene går entydig ut på at det finnes uheldige klikkdannelser i dagens 

eldresentre og som skaper dårlig miljø. En av respondentene uttrykker det slik: 

 

     «For mange et godt og fritt sted, men ser at det lett blir klikksystem. Ser at mange har glede 

av å tilhøre der, og ser at mange sliter med å få innpass hos de etablerte». 

 

Figur 30. Senteret må ha et åpent og inkluderende miljø for alle 

 

 

 

Svarene viser også at flere ønsker fremtidige aktivitetssentre som et møtested for alle 

generasjoner enn de som ikke ønsker dette, og er et positivt signal for å utvikle fremtidige 

aktivitetssentre for alle generasjoner, figur 31 viser svarene.  

 

 



 

31 

 

 

Figur 31. At senteret er et møtested for alle generasjoner 

 

5.3 Hva skal til for å gjøre morgendagens aktivitetssentre attraktive 

for unge eldre? 

Det neste spørsmålet går videre for å få et mer nyansert bilde av hva som skal til for å gjøre 

morgendagens aktivitetssentre attraktive for unge eldre, tabell 16 viser gjennomsnittsverdiene på 

alle svarene, på skalaen mellom 1-7. 

Tabell 16. Hva mener du skal til for å gjøre morgendagens aktivitetssentre så attraktive at du 

ville benytte deg av det? 

 

   

De to viktigste forholdene som respondentene trekker frem er at senteret må ha et mangfold av 

tilbud som kan tilpasses alle brukere/deltakere, etterfulgt av at aktivitetssenteret er en møteplass 

for å få nye bekjentskaper og god kvalitet i kafetilbudet med samme verdi. Laveste verdi har å 

kunne bidra med egen kompetanse, kunne påvirke, utvikle og drifte senteret. 

Hva skal til for å gjøre MAS 

attraktive? N Mean SD
møtested kjenner mange 331 5,0 1,6

møteplass nye bekjentskaper 336 5,2 1,5

muligheter transport 335 4,7 2,1

mangfold tilbud 333 5,7 1,4

god kvalitet kafetilbud
334 5,2 1,7

tilbudene for alle generasjoner 338 5,1 1,7

delta litteraturgrupper 333 3,9 2,0

ulike kulturtilbud 330 4,9 1,8

delta samtalegrupper
334 4,2 1,9

bruke egen kompetanse/ utvikle 325 3,5 1,9
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Nærmere analyser viser signifikante forskjeller mot kjønn, det gjelder møteplass for nye 

bekjentskaper, transport, mangfold i tilbud, litteraturgrupper, kulturtilbud og samtalegrupper. 

For alle svarene innebærer kjønnsforskjellene at flere kvinner enn menn er mest representert. To 

forhold viser ingen signifikante forskjeller, det gjelder at aktivitetssenteret skal være et møtested 

der de kjenner mange og god kvalitet på kafetilbudet.  

At flere ser det som attraktivt at aktivitetssenteret er en møteplass for å få nye bekjentskaper enn 

et møtested der de kjenner mange er interessant. Dette forsterker tidligere funn knyttet til 

pensjonistrollen, der 79 % oppga at de har en åpen og nysgjerrig innstilling til livet. At dette 

også omfatter interessen for å få nye bekjentskaper fremstår derfor naturlig. 

 

Svarene har signifikante forskjeller i mangfold i tilbud (p= 0,02) og tilbud til alle generasjoner 

(p= 0,02) mot utdanning, begge ved at flere med lav utdanning svarer dette.  Tabell 17 viser 

svarene for at et fremtidig aktivitetssenter må ha et mangfold av tilbud. 

 

Tabell 17. Senteret må ha et mangfold av tilbud som kan tilpasses brukerne 

 

 

Det er også signifikante forskjeller mellom bruke egen kompetanse mot utdanning, ved at flere 

med høy utdanning stiller seg positive (p< 0,01), men i og med at dette svaret har laveste 

gjennomsnittverdi fremstår det likevel ikke som særlig attraktivt for respondentene. I tillegg kan 

det antas å være store lokale og kulturelle forskjeller her som gjør det aktuelt for hvert 

aktivitetssenter å utforske dette nærmere.  

Respondentene ser litteratur- eller samtalegrupper som lite attraktive aktiviteter i et fremtidig 

aktivitetssenter.  

 

Også her tyder svarene på at fremtidige sentre bør være for alle generasjoner, dette svaret har 

høy gjennomsnittsverdi og forsterker tidligere funn om fremtidige aktivitetssentre bør være et 

møtested for alle generasjoner og ha et inkluderende miljø for alle. Figur 32 viser fordelingen av 

svarene knyttet til tilbudene i aktivitetssenteret.    

lavhøy 

utdanning

stemmer 

ikke 2 3 4 5 6

stemmer 

perfekt

lav utdanning 2,3% 1,7% 3,4% 9,1% 16,0% 21,1% 46,3% 100,0%

høy utdanning 1,4% 3,5% 2,8% 16,2% 19,7% 31,0% 25,4% 100,0%

Total 1,9% 2,5% 3,2% 12,3% 17,7% 25,6% 36,9% 100,0%

Mangfold i tilbud

Total
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Figur 32. At tilbudene i senteret er for alle generasjoner 

 

 

5.4 Hvordan ville du foretrekke å få informasjon om hva som skjer i 

aktivitetssenteret? 

Svarene på dette spørsmålet vises i tabell 18, her kommer det frem at den mest foretrukne måten 

som respondentene ønsker å få informasjon på er via elektroniske medier som SMS, epost eller 

internettside. Samtidig er det ønske fra flere om fortsatt å få informasjon gjennom brosjyre i 

posten eller avisoppslag, mens oppslag i nærmiljøet er det minst interessante. Uten nærmere 

analyser ser det derfor ut til at både elektroniske og mer vanlige informasjonskanaler bør 

benyttes også i fremtiden, med en hovedvekt på bruk av digitale kommunikasjonsmedier. Det er 

også grunn til å tro at behovet for informasjon gjennom digitale medier vil øke i fremtiden fordi 

IKT-kompetansen i befolkningen er økende. Skalaen går mellom 1-7. 

 

Tabell 18. Hvordan ville du foretrekke å få informasjon om hva som skjer aktivitetssenteret? 

 

 

Informasjon MAS: N Mean SD
epost sms 328 5,2 2,2

internett hjemmeside 328 4,7 2,3

brosjyre katalog i posten 334 4,6 2,2

annonser avis 330 4,0 2,2

oppslag nærmiljøet 326 3,5 2,1
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5.5 Hvilke tanker har du om hvordan morgendagens aktivitetssentre 

bør organiseres?  

Dette spørsmålet ble stilt for å få innsikt i respondentenes synspunkter knyttet til selve 

organiseringen av fremtidige aktivitetssentre, og som vil være viktig å ta hensyn til i videre 

utvikling og utforming av fremtidens aktivitetssentre, se tabell 19. Skalaen går mellom 1-7. 

 

Tabell 19. Organisering knyttet til morgendagens aktivitetssenter 

 

Ifølge tabell 19 er de to viktigste forholdene at kommune, private og frivillige har et godt 

samarbeid om aktivitetssenteret, og at aktivitetssenteret har en ansatt leder. At majoriteten av 

respondentene vektlegger et godt samarbeid mellom kommune, private og frivillige 

organisasjoner kan tas som et uttrykk for at aktivitetssenteret da vil utvikles som et mer helhetlig 

og bærekraftig tilbud i kommunene, ved at hver av partene bidrar på en seriøs og koordinerende 

måte. På den måten kan det også tenkes at profilen og tilbudene i aktivitetssentrene kan fremstå 

som mer nyskapende og med høy kvalitet.     

 

At flere respondenter har kommentert at det er viktig med en ansatt leder i aktivitetssenteret kan 

ses i sammenheng med at flere har kommentert at det forekommer uheldige klikkdannelser i 

dagens eldresentre, og peker på at Pensjonistforbundet bør bidra til å fjerne disse.  

 

At aktivitetssenteret skal bygges på frivillighet har laveste verdi på spørsmålet om organisering 

kan være en indikasjon på myten om «uforutsigbarhet» i frivillig sektor. Sett i sammenheng med 

at respondentene har oppgitt et godt samarbeid mellom kommune, private og frivillige som den 

viktigste faktoren ved organisering av sentrene gir dette et tydelig signal om betydningen av god 

organisering, og deretter å ha en ansatt leder. I et slikt lys blir det forståelig at respondentene 

mener at sentrene ikke bør bygges på frivillighet.  

Organisering MAS: N Mean SD
samlet ett sted/ hus 335 5,4 1,7

ansatt leder 334 5,7 1,6

brukerstyrt senter 331 5,5 1,4

samarbeid kommuner private 

frivillighet
335 5,9 1,3

bygges på frivillighet 333 4,4 1,8

noe lønnet personell 325 5,5 1,7
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Når det gjelder svarene knyttet til organisering ble tre av dem analysert mot kommunestørrelse, 

det gjelder aktivitetssenteret er samlet ett sted/hus, har en ansatt leder og er bygget på 

frivillighet. Ingen av disse viste signifikante forskjeller. 

5.6 Oppsummering hovedtema III 

Dette hovedtemaet ønsker kunnskap om respondentens tanker knyttet til utvikling og utforming 

av fremtidige aktivitetssentre. Det omfatter hvilke aktiviteter de vurderer som interessante, hva 

som kan motivere dem til deltakelse i aktivitetssentre, hva som skal til for å gjøre sentrene 

attraktive og spørsmål om informasjon og organisering i sentrene. 

Noe overraskende viser svarene at respondentene trekker frem sosial møteplass som den 

viktigste aktiviteten også i fremtidens aktivitetssentre, og deretter ulike tilbud som foredrag, 

kultur, trening og kurs/lære nytt som interessante aktiviteter. Med sosial møteplass som den 

viktigste aktiviteten følger dette opp respondentenes svar på hva de forbinder med dagens 

eldre/seniorsentre. De øvrige svarene viser et klart behov for fortsatt læring og utvikling i 

fremtidige aktivitetssentre. 

 

Når det gjelder hva som kan motivere respondentene til å delta i fremtidige aktivitetssentre er 

først og fremst en sentral beliggenhet, men deretter at det vil være en god sosial møteplass for 

alle generasjoner, med et inkluderende miljø for alle.  

For å bli attraktive aktivitetssentre mener respondentene at de må ha et mangfold av tilbud og 

som kan tilpasses alle, og at tilbudene må være for alle generasjoner. I spørreskjemaet har flere 

respondenter kommentert at det er viktig at tilbudene er for alle og ikke bare for eldre, og at det 

er aktivitetstilbud også på ettermiddag og kveldstid. 

Når det gjelder på hvordan respondentene ønsker å få informasjon om tilbudene i 

aktivitetssenteret svarer de fleste at de ønsker dette gjennom elektroniske 

kommunikasjonskanaler, men mange ønsker også informasjon gjennom mer tradisjonelle 

informasjonskanaler. Om selve organiseringen av fremtidige aktivitetssentrene er de to viktigste 

forholdene et godt samarbeid mellom kommune, private og frivillige og at senteret har en ansatt 

leder.  
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6 HOVEDTEMA IV: FRIVILLIGHET 

I spørreskjemaet er ikke frivillighetsbegrepet definert, men måten spørsmålene er stilt på legger 

til grunn en forståelse av frivillighet som noe som går utover familie- og vennetjenester.  

Dette hovedtemaet dekker følgende spørsmål i spørreskjemaet: 

1. Deltar du i noe frivillig arbeid i dag? 

2. Hvis ja - hvor mye frivillig arbeid deltar du i? 

3. Hvis du er frivillig - hva slags type frivillig arbeid deltar du i? 

4. Hva er motivasjonen din for å delta i frivillig arbeid? 

5. Hvis du ikke deltar i dag, hva kan motivere deg til å bidra med frivillig arbeid i 

fremtiden? 

6.1 Deltakelse og grad frivillighet 

Svarene på spørsmål 1 og 2 vises i figur 33 og 34, der det fremkommer at 42 % deltar i frivillig 

arbeid i dag, hvorav 59 % bruker mellom 1- 4 timer pr uke på dette. 

Figur 33. Deltar i frivillig arbeid i dag 

 

Figur 34. Hvor mye/grad frivillig arbeid i dag 
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6.2 Type frivillighet 

Når det gjelder hva slags type frivillig arbeid respondentene deltar i gir tabell 20 et bilde av 

svarene. Svarene viser at de fleste som bidrar med frivillighet gjør dette innen frivillige 

organisasjoner, og færrest knyttet til besøkstjeneste i fengsel, hjelpe innvandrere og politikk.  

Skalaen går mellom 1-3. 

Tabell 20. Hva slags type frivillig arbeid deltar du i? 

 

 

Nærmere analyser knyttet til type frivillig arbeid mot kjønn, aldersgrupper, utdanning og 

kommunestørrelse viser signifikante forskjeller i flere av svaralternativene. 

Mot utdanning kommer det frem forskjeller på flere områder, det gjelder innen kultur (p<0,01), 

frivillig organisasjon (p= 0,02) se tabell 21, hjelpe innvandrere/migranter (p= 0,01) se tabell 22 

og administrativt arbeid (p = 0,03).  For alle innebærer forskjellen at flere med høy utdanning er 

representert, men med lav deltakelse på de to sistnevnte.  

 

Tabell 21. Innen frivillig organisasjon  

 

 

 Type frivillig arbeid: N Mean SD
innen kultur 161 1,6 0,8

idrett 159 1,4 0,7

politikk 156 1,3 0,6

styreverv 161 1,9 0,9

innen frivillig organisasjon 169 2,2 0,9

besøkstjeneste eldre
163 1,4 0,7

besøkstjeneste syke
157 1,3 0,6

hjelper barn unge
162 1,3 0,6

besøkstjeneste fengsel
159 1,0 0,3

hjelper innvandrere migranter 164 1,3 0,6

administrativt arbeid 161 1,4 0,7

eldre-seniorsenter 160 1,4 0,6

kirkelig virksomhet 163 1,3 0,7

lavhøy 

utdanning

stemmer 

ikke

stemmer 

delvis

stemmer 

helt

lav utdanning 38,3% 18,1% 43,6% 100,0%

høy utdanning 18,6% 24,3% 57,1% 100,0%

Total 29,9% 20,7% 49,4% 100,0%

Innen frivillig organisasjon

Total
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Tabell 22. Hjelper innvandrere/migranter 

 

 

Videre er det signifikant forskjell mot kommunestørrelse og politikk, ved at generelt få, men 

flere i små kommuner er frivillige innen politikk (p= 0,01).  

Det ses også signifikante kjønnsforskjeller i eldre/seniorsentre mot kjønn, ved at færre menn enn 

kvinner deltar (p < 0,01), og mot kirkelig virksomhet som har en overvekt av kvinner (p<0,01). 

Øvre kategorier som idrett, styreverv, besøkstjeneste eldre og syke, hjelper barn og unge og 

besøkstjeneste i fengsel viser ingen signifikante forskjeller. 

 

6.3 Hva er motivasjonen din for å delta i frivillig arbeid i dag? 

Respondentene ble videre bedt om å svare på hva som er motivasjonen for å delta i frivillig 

arbeid, tabell 23 fremstiller svarene for de som er aktive i dag, skalaen her er mellom 1-7. 

Tabell 23. Hva er motivasjon din for å delta i frivillig arbeid?  

  

Ikke overraskende er svarene med høyeste verdier at det rett og slett er hyggelig, at det oppleves 

meningsfylt og at det gir meg selv noe tilbake. Ingen av disse tre faktorene viser signifikante 

forskjeller analysert mot kjønn, alder, utdanning og kommunestørrelse. Figur 35 viser nærmere 

fordeling av svaret med høyeste gjennomsnittsverdi. 

lavhøy 

utdanning

stemmer 

ikke

stemmer 

delvis

stemmer 

helt

lav utdanning 88,6% 6,8% 4,5% 100,0%

høy utdanning
69,0% 21,1% 9,9% 100,0%

Total 79,9% 13,2% 6,9% 100,0%

Hjelper innvandrere migranter

Total

Motivasjon for frivillig arbeid N Mean SD
plikt å bidra 232 4,0 2,0

bygge robuste lokalsamfunn 228 4,0 1,9

holde meg aktiv 234 5,1 1,8

gi noe til andre
234 5,0 1,8

gir meg selv noe 232 5,2 1,8

rett og slett hyggelig 231 5,4 1,7

treffe nye mennesker motvirke 

ensomhet
231 4,5 2,0

stolhet mestring frivillig 228 4,2 2,0

frivillig oppleves meningsfylt 231 5,2 1,9
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Figur 35. Rett og slett hyggelig 

 

 

Også å holde meg aktiv, gi noe til andre, treffe nye mennesker og forebygge ensomhet har høye 

verdier og ser ut til å være motivasjon for mange. Figur 36 fremstiller fordelingen av svarene 

knyttet til å gi noe til andre, og viser at dette er motivasjon for mange i tillegg til at det er 

hyggelig. Plikt til å bidra og bygge robuste lokalsamfunn ser ikke ut til å være særlig 

motiverende for dem som er frivillige i dag.  

 

Figur 36. Gi noe til andre 

 

 

 

Nærmere analyser får frem to signifikante forskjeller når det gjelder svaret å treffe nye 

mennesker og forebygge egen ensomhet. Den ene er mot utdanning ved at flere med lav 

utdanning er representert (p= 0,01) se tabell 24, mens den andre er mot kommunestørrelse ved at 

flere i store kommuner ser dette som motivasjon for frivillig arbeid (p< 0,01), se tabell 25.  
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Tabell 24. Treffe nye mennesker og forebygge ensomhet 

 

 

Tabell 25. Treffe nye mennesker og forebygge ensomhet  

 

 

Svarene holde meg aktiv, gi noe til andre, plikt til å bidra og bygge robuste lokalsamfunn viser 

ingen signifikante forskjeller. 

Sett under ett gir svarene på dette spørsmålet først og fremst et inntrykk av at det er personlige 

grunner som hygge og mening for den enkelte som er motivasjonen for frivillig arbeid, men også 

å gi noe til andre har betydning for mange. Pliktfølelse, stolthet over å være frivillig eller å bygge 

robuste lokalsamfunn fremstår som mindre betydningsfulle.  

6.4 Hvis du ikke deltar som frivillig i dag, hva kan motivere deg til å 

bidra i frivillig arbeid i fremtiden? 

Rettet mot respondentene som ikke deltar i frivillig arbeid i dag ble det stilt spørsmål om hva 

som kan motivere dem til dette i fremtiden, tabell 26 viser fordelingen av svarene på skalaen 

mellom 1-7. 

Tabell 26. Hvis du ikke deltar i dag, hva kan motivere deg til frivillig arbeid i fremtiden? 

 

lavhøy 

utdanning

stemmer 

ikke 2 3 4 5 6

stemmer 

perfekt

lav utdanning 10,6% 5,3% 7,6% 9,1% 20,5% 24,2% 22,7% 100,0%

høy utdanning 15,2% 8,7% 9,8% 19,6% 15,2% 20,7% 10,9% 100,0%

Total 12,5% 6,7% 8,5% 13,4% 18,3% 22,8% 17,9% 100,0%

Treffe nye mennesker forebygge ensomhet

Total

liten stor 

kommune

stemmer 

ikke 2 3 4 5 6

stemmer 

perfekt

liten kommune 22,7% 4,1% 7,2% 18,6% 18,6% 14,4% 14,4% 100,0%

stor kommune 6,9% 9,2% 9,2% 10,0% 16,9% 27,7% 20,0% 100,0%

Total 13,7% 7,0% 8,4% 13,7% 17,6% 22,0% 17,6% 100,0%

Treffe nye mennesker forebygge ensomhet

Total

Hva kan motivere til frivillighet 

i fremtiden N Mean SD
frivillighet oppleves uforpliktene

284 5,4 1,9

fleksibelt kan tilpasses meg 278 5,7 1,6

min livssituasjon endres 279 4,3 2,0

godt tilrettelagt og org 280 5,4 1,6

gis kurs og opplæring 283 4,8 1,9

kunne drive organisasjonsarbeid 280 3,4 1,8

gi noe personlig 283 4,7 1,8
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 Her kommer det frem at de viktigste faktorene for å motivere til frivillig arbeid i fremtiden er at 

frivillig arbeid er fleksibelt og kan tilpasses meg, at det er uforpliktende og godt tilrettelagt og 

organisert, figur 37 viser frekvensfordelingen av svaret med høyeste verdi.  

 

Figur 37. Frivillig arbeid er fleksibelt og kan tilpasses mine premisser 

 

 

Nærmere analyser viser signifikante forskjeller i frivillighet må oppleves uforpliktende mot 

utdanning, ved at flere med lav utdanning svarer dette (p=0,01), se tabell 27.  

 

Tabell 27. Frivillighet må oppleves uforpliktende 

 

 

En annen faktor som ser ut til å ha stor betydning er at frivillig arbeid er godt tilrettelagt og 

organisert, se figur 38. Dette bekrefter tidligere funn knyttet til organisering av fremtidige 

aktivitetssentre, der respondentene svarte at det viktigste er et godt samarbeid mellom kommune, 

private og frivillige organisasjoner for å motivere dem til innsats. 

 

 

 

 

 

lavhøy 

utdanning

stemmer 

ikke 2 3 4 5 6

stemmer 

perfekt

lav utdanning 7,6% 3,2% 2,5% 5,7% 12,7% 21,0% 47,1% 100,0%

høy utdanning 9,5% 4,3% 5,2% 9,5% 24,1% 25,9% 21,6% 100,0%

Total 8,4% 3,7% 3,7% 7,3% 17,6% 23,1% 36,3% 100,0%

Frivillighet må oppleves uforpliktene

Total
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Figur 38. Frivillig arbeid er godt tilrettelagt og organisert 

 

 

At frivillig arbeid må være godt tilrettelagt og organisert har signifikante forskjeller mot 

kommunestørrelse, der tabell 28 viser at dette har større betydning som motivasjonsfaktor i store 

kommuner enn i små for å ville bli frivillig i fremtiden (p<0,01).  

 

Tabell 28. Frivillig arbeid må være godt tilrettelagt og organisert 

 

6.5 Oppsummering hovedtema IV 

I denne undersøkelsen viser svarene om frivillighet at 42 % av respondentene deltar i frivillig 

arbeid i dag, hvorav 59 % bruker mellom 1-4 timer pr. uke på frivillighet. Videre viser svarene at 

av de som er frivillige i dag bidrar majoriteten av respondentene med dette innen frivillige 

organisasjoner, og at den største motivasjonsfaktoren for å være frivillig er at det oppleves som 

hyggelig, gir mening og gir noe tilbake. Men også å gi noe til andre motiverer mange til frivillig 

arbeid.  

På spørsmål om hva som kan motivere de som ikke er frivillige i dag til å bli det i fremtiden er 

den viktigste faktoren at frivillighet kan tilpasses den enkelte, deretter at frivillighet oppleves 

uforpliktende og er godt tilrettelagt og organisert. Det siste er i samsvar med respondentenes 

tidligere svar knyttet til organiseringen av fremtidige aktivitetssentre, der et godt samarbeid 

mellom kommuner, private og frivillige ville være det viktigste for dem.  

liten stor 

kommune

stemmer 

ikke 2 3 4 5 6

stemmer 

perfekt

liten kommune 7,1% 3,5% 4,4% 18,6% 25,7% 22,1% 18,6% 100,0%

stor kommune 3,7% 1,2% 4,3% 10,4% 13,5% 31,9% 35,0% 100,0%

Total 5,1% 2,2% 4,3% 13,8% 18,5% 27,9% 28,3% 100,0%

Godt tilrettelagt og organisert

Total
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7 HOVEDTEMA V: HVA ER DU OPPTATT AV Å BRUKE 

TIDEN PÅ FREMOVER? 

Dette spørsmålet ble stilt for å få et bilde av hva respondentene er opptatt av å bruke tiden på 

fremover.  Svarene kan bidra til utvikling og utforming av fremtidige aktivitetssentre slik at de 

kan fremstå som attraktive for unge pensjonister i fremtiden, flere av svaralternativer berøres 

også i hovedtema I og III. Tabell 29 fremstiller gjennomsnittsverdiene i svarene, skalaen går 

mellom 1-3. 

 

Tabell 29. Hva er du opptatt av å bruke tiden på fremover? 

 

 

Ikke overraskende er det familie og nære relasjoner som har høyest prioritet i forhold til hva 

respondentene ønsker å bruke tiden på fremover, som svarene være sammen med nærmeste 

familie, hjelpe nærmeste familie med omsorgsoppgaver og bruke tid sammen med venner viser. 

Dette er sammenfallende funn med respondentenes svar knyttet til et meningsfylt liv som 

pensjonister, se tabell 5. Samtidig er det variasjon i svarene, noe som kommer til uttrykk fra en 

av respondentene på følgende måte:  

     «Aktive pensjonister er ikke det samme som å ta seg av familie eller være tilknyttet et senter. 

Jeg er aktiv med mine hobbyer, medlemskap og egne ting». 

 

Hva bruke tiden på fremover? N Mean SD
kulturopplevelser 341 2,2 0,6

tidligere hobbyer og aktiviteter
333 2,5 0,6

utvikle meg lære nytt
336 2,0 0,7

venner viktig 343 2,5 0,6

nærmeste familie viktig 345 2,7 0,5

hjlpe famile omsorgsoppgaver 341 2,5 0,6

nyter friheten styre dagene mine 

selv
346 2,4 0,6

bidra med frivillighet 340 2,0 0,7

for pensjonister
341 1,4 0,6

organisasjonsarbeid ikke for 

pensjonister
332 1,5 0,7

trening og fyfisk aktivitet 327 2,3 0,6

reiser og nye opplevelser 333 2,4 0,6

arbeid med barn og unge 334 1,5 0,6

flerkulturelt arbeid 332 1,3 0,5
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Det er likevel grunn til å tro at særlig familie, men også venner, vil ha høy prioritet i fremtiden 

for nye generasjoner pensjonister, og ikke lar seg «utkonkurrere». Med tanke på fremtidige 

aktivitetssentre kan det derfor være nyttig å se nærmere på de andre svarene. Svarene som følger 

tettest på er hobbyer/aktiviteter, nyte friheten til å styre dagene selv, reiser og nye opplevelser, 

trening/fysisk aktivitet, kulturopplevelser og frivillighet, disse svarene er neppe overraskende ut 

fra forestillingen om dagens aktive seniorer.  

Det er ikke overraskende at det kommer frem signifikante forskjeller mellom trening/fysisk 

aktivitet mot utdanning, ved at flere med høy utdanning er interessert i dette (p= 0,01), eller 

kulturopplevelser mot utdanning, hvor også flere med høy utdanning er representert (p<0,01), og 

flere kvinner enn menn (p< 0,01). Det vises også signifikant kjønnsforskjell mellom flerkulturelt 

arbeid ved at flere kvinner enn menn kan tenke seg å bruke tid på dette (p = 0,02). 

Videre viser svarene at tilsammen 75 prosent av respondentene helt eller delvis er opptatt av å 

utvikle seg og lære nytt, se figur 39, og 75 prosent kan helt eller delvis tenke seg å bidra med 

frivillig arbeid, figur 40.   

Figur 39. Jeg ønsker å utvikle meg og lære nytt 

 

 

Figur 40. Jeg ønsker å bidra med frivillig arbeid 
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Når 75 prosent av respondentene helt eller delvis har ønske om å utvikle seg og lære nytt som 

pensjonister er dette et sterkt signal om at fremtidige aktivitetssentre bør ha en tydelig profil på 

læring og utvikling for tiltrekke seg nye generasjoner pensjonister.  På dette området er det 

signifikante forskjeller mellom utvikle meg og lære nytt mot kommunestørrelse, ved at flere i 

store kommuner ønsker dette (p= 0,04), tabell 30 gir et nærmere bilde av svarene.  

Tabell 30. Jeg ønsker å utvikle meg og lære nytt  

 

 

Det kommer ikke frem signifikante forskjeller mellom frivillig arbeid mot kjønn, aldersgruppe, 

utdanning eller kommunestørrelse. Likevel er det en høyere prosent som svarer at de kan tenke 

seg å bidra med frivillig arbeid i fremtiden enn prosenten som er frivillige i dag. Da er det viktig 

å huske at respondentene tidligere har svart at frivillighet må være fleksibelt, uforpliktende og 

godt organisert/tilrettelagt for å motivere til innsats.  

 

At hele 94 prosent av respondentene oppgir at de helt eller delvis nyter friheten til å styre dagene 

selv vil åpenbart være en utfordring som fremtidige aktivitetssentre bør å ta hensyn til, se figur 

41. En respondent uttrykker seg slik: 

     «Jeg nyter pensjonisttilværelsen, endelig er tiden, min alene, herlig»! 

 

Figur 41. Jeg nyter friheten som pensjonist og lar ikke andre styre dagene mine 

 

 

liten stor 

kommune

stemmer 

ikke

stemmer 

delvis

stemmer 

helt

liten kommune 30,4% 52,2% 17,4% 100,0%

stor kommune 21,2% 54,9% 23,8% 100,0%

Total 25,1% 53,8% 21,1% 100,0%

Utvikle meg og lære nytt

Total
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Øvrige funn viser at flerkulturelt arbeid, arbeid med barn og unge og organisasjonsarbeid har 

liten interesse hos respondentene. 

 

7.1 Oppsummering hovedtema V 

På spørsmål om hva respondentene er opptatt av å bruke tiden på fremover svarer de fleste at  

nærmeste familie, hjelpe familie med omsorgsoppgaver og venner er det viktigste for dem, mens 

ulike aktiviteter følger etter disse svarene.  

I forhold til fremtidige aktivitetssentre ser det ut til at særlig to forhold blir viktige å ta hensyn til, 

det ene er at 75 % av respondentene helt eller delvis ønsker å utvikle seg og lære nytt som 

pensjonister, og at hele 94 % av respondentene helt eller delvis nyter å styre dagene sine selv. 

Dette kan ha noe å si både for utvikling av innhold og organisering av fremtidige sentre.   
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8 DISKUSJON AV RESULTATER 

Dette prosjektet må sees i sammenheng med den forventede eldrebølgen, som ifølge St. meld. nr. 

25 (2005-2006, s.49) vil ha størst økning fra 2020, og vil nå sin topp rundt 2050. Ifølge Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriving vil folketallet i Norge stige jevnt til 5,4 millioner i 

2030 og til 5,8 millioner i 2050. Antall personer over 67 år vil mer enn fordobles fra 2000 til 

2050 (St.meld.nr. 25, s. 49).  

Samtidig har dagens eldre andre muligheter til å leve et meningsfullt liv som pensjonister enn 

tidligere generasjoner eldre på grunn av bedre helse, utdanning og økonomi. Likevel vil 

fremtiden by på store utfordringer både for velferdsstaten og familien for å ivareta det økende 

antallet eldre og nye krav. 

Fremtidige aktivitetssentre er en hjertesak for Pensjonistforbundet, samtidig som de erkjenner at 

dagens unge eldre ikke benytter nåværende eldre/seniorsentre. Pensjonistforbundet legger til 

grunn at økt deltakelse vil gi mer glede, livskraft og bedre helse for unge pensjonister, og legger 

opp til at fremtidens aktivitetssentre understøtter eldre som en samfunnsmessig ressurs, og med 

frivillighet som et potensiale for livsglede og bedre livskvalitet. For å få kunnskap om hvordan 

dagens unge pensjonister har det, hva de tenker om fremtidige aktivitetssentre og hva de er 

opptatt av er oppdraget i dette prosjektet å gjennomføre to undersøkelser. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen er presentert i denne rapporten, og skal følges opp videre i en ny 

undersøkelse med innsamling av kvalitative data. Svarene fra begge undersøkelsene tenkes som 

et grunnlag for å kunne si noe nærmere om hvordan morgendagens aktivitetssentre kan utvikles 

og utformes i fremtiden. Innledningsvis har prosjektet derfor stilt seg åpen til hva et 

aktivitetssenter skal være og har av den grunn ikke beskrevet eller definert dette nærmere i 

prosjektplanen.  

Samtidig reiser svarene fra spørreundersøkelsen noen kritiske spørsmål som vil bli diskutert i 

denne delen av rapporten.  

 

Hvordan respondentene har det som unge pensjonister 

Flere peker på overganger som kritiske faser i livet, men også at det gir nye muligheter til å 

redefinere mening og i livet (Daatland 2011, Hvalvik 2012, og Meleis 2010). Svarene i denne 

undersøkelsen viser at til sammen 71 prosent av respondentene opplevde overgangen til å bli 

pensjonist som positiv, og at 85 prosent oppgir å være tilfreds med pensjonisttilværelsen. Dette 

kan tyde på at majoriteten av respondentene har taklet overgangen til å bli pensjonister på en god 

måte.  
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Når det gjelder hva respondentene oppgir som en meningsfylt tilværelse er svaret først og fremst 

friheten til å gjøre hva de vil, etterfulgt av å være sammen med og hjelpe familie og venner. 

Videre ønsker mange å utvikle seg og lære nytt som pensjonister, og stiller seg åpne og 

nysgjerrige til livet. Det kommer også frem at respondentene har en bevisst holdning til rollen 

som pensjonist og hvordan de bruker tiden.  Totalt gir alle svarene her et bilde av tilfredse unge 

pensjonister, med noen variasjoner i svarene. At bare 9 prosent av respondentene oppgir 

ensomhet, tap eller sorg i forbindelse med overgangen til å bli pensjonist kan ha sammenheng at 

de fleste av respondentene bor sammen med noen. Men ensomhet kan defineres på mange måter, 

og i lys av definisjonen å oppleve et savn av ønsket kontakt med andre (Thorsen og Clausen, 

2009) er opplevelsen av ensomhet ikke nødvendigvis knyttet til hva slags husstand man lever i. 

Funn i denne undersøkelsen viser at av hele utvalget utgjør de som bor alene 88 personer, hvorav 

13 oppgir ensomhet i forbindelse med overgangen til å bli pensjonist. Tilsvarende tall for det 

resterende utvalget på 218 personer er 12 personer. Selv om disse funnene viser at forekomsten 

av opplevd ensomhet er høyest hos de som bor alene viser det også at ensomhet forekommer hos 

de som bor sammen med noen.  Når det gjelder ensomhet analysert mot kommunestørrelse viser 

ikke svarene i denne spørreundersøkelsen signifikante forskjeller. Dette er i tråd med funn fra 

Thorsen og Clausen (2009), som fant at forekomsten av ensomhet er omtrent like stor i små og 

store kommuner, det er forhold som kjønn, subjektive helse, samboerskap og yrkesliv som har 

størst betydning for om en person opplever ensomhet eller ikke. Thorsen og Clausen (2009) 

hevder videre at forestillingen om ensomhet hos eldre mer utbredt enn selve forekomsten, og 

viser til at 22 prosent av spurte mellom 60 og 69 år oppga at de hadde vært plaget av ensomhet 

av og til i løpet av de siste 14 dagene, hvorav flere kvinner enn menn (SSB, 2009). Når det 

gjelder ensomhet analysert mot alder er funnene i denne undersøkelsen at forekomsten er dobbelt 

så høy i den yngste aldersgruppen, noe som er i motsetning til andre funn som viser at opplevd 

ensomhet øker med økende alder og at vel tre av ti personer over 80 år opplever ensomhet 

(Thorsen og Clausen, 2009). Det er mange forhold som spiller inn på opplevd ensomhet, og 

ensomhet forekommer også hos yngre, særlig i alderen 18-29 år. En mulig forklaring på at 

ensomhet forekommer mest hos de yngste respondentene i denne undersøkelsen kan være at det 

er relativt kort tid fra de forlot yrkeslivet i forhold til den eldste aldersgruppen, og at de på 

nåværende tidspunkt derfor kan kjenne større ensomhet på grunn av tap av sosialt nettverk.  Å 

forebygge ensomhet hos eldre vil uansett være et viktig anliggende for fremtidige 

aktivitetssentre. 
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Hva respondentene forbinder med dagens eldre/seniorsentre 

Utvalget i denne undersøkelsen er «direkte medlemmer» i Pensjonistforbundet, noe som 

innebærer at de er betalende medlemmer i Pensjonistforbundet, men i liten grad deltar lokale 

eldre/seniorsentre. Svarene viste at respondentene først og fremst forbinder dagens eldresentre 

med et hyggelig møtested for eldre, men også med et sted som gir muligheter for ulike kurs, 

informasjon og hobbyaktiviteter. Men i og med at respondentene i svært liten grad deltar i 

Pensjonistforbundets lokallag eller eldresentre, til tross for at de er betalende medlemmer, kan 

tyde på at respondentene rett og slett ikke identifiserer seg med disse tilbudene og sentrene slik 

de fremstår i dag, men også fordi mange fremdeles anser seg som «unge». Ifølge Daatland 

(2011, s. 95) går det et skille mellom de som er gamle i dag og det postmoderne. 

Postmodernismen oppstod som en reaksjon og kritikk av det moderne prosjektet, som hadde 

fornuft, fremskritt, struktur og orden som noen av sine normative idealer. Selv om det fremdeles 

er stor uenighet knyttet til definisjonen av det postmoderne, er idealer som kritikk, kompleksitet, 

uoversiktlighet og uorden sentrale, forstått som at postmodernister foretrekker det hybride, 

mangfoldige, atypiske og individuelle fremfor det rasjonelle og universelle (Aakvaag, 2008).    

Når Daatland (2011) peker på at gamle i dag ikke er formet i en postmoderne kultur og derfor 

ikke identifiserer seg med den tydeliggjør han et filosofisk, vitenskapelig og kulturelt skille som 

preger senere generasjoner i større grad enn tidligere. Han eksemplifiserer dette ved at gamle i 

dag er mer vant med å se på seg selv i lys av få og varige livstemaer, som for menn kan knyttes 

til yrke og for kvinner til relasjoner og familie.  Daatland hevder videre at i kommende 

eldregenerasjoner vil flere fra begge kjønn identifisere seg med nye og andre roller på bakgrunn 

av annen kompetanse og tilhørighet til samfunnet gjennom utdanning og yrkesliv.  

Når respondentenes svar på dette området diskuteres i lys av det postmoderne kan det derfor 

stilles spørsmål det er tegn på at en ny generasjon pensjonister er på vei, postmoderne 

pensjonister, og som ikke deltar i dagens eldresentre fordi de ikke identifiserer seg med det de 

står for. I så fall indikerer svarene at dersom morgendagens aktivitetssentre skal tiltrekke seg 

flere unge eldre i fremtiden bør sentrene omskapes til en ny og «postmoderne» profil. Dette kan 

komme til uttrykk gjennom å bryte eller endre tidligere mønstre i eldresentrene, og gjennom nye 

måter å møtes på som gir mening for den enkelte og nye generasjoner eldre. 

 

Tanker om morgendagens aktivitetssentre 
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På spørsmål om hvilke aktiviteter som ville være interessante i fremtidige aktivitetssentre svarer 

respondentene at det først og fremst er gode møteplasser med muligheter for å bygge relasjoner, 

og muligheter for utvikling, læring og kulturopplevelser. Som motivasjonen for å delta i 

fremtidige aktivitetssentre er det viktigste for respondentene at de har et inkluderende miljø for 

alle generasjoner, og for å gjøre sentrene mer attraktive for unge pensjonister må de ha et  

mangfold av tilbud som kan tilpasses den enkelte.  

Disse svarene reiser minst to kritiske spørsmål. Det ene er hvorvidt det vil være behov for 

særegne sentre for eldre i fremtiden, eller om morgendagens aktivitetssentre bør utvikles og 

utformes for å nå alle generasjoner. I et folkehelseperspektiv vil det være positivt å nå flere 

målgrupper i et inkluderende miljø for alle, og bidra til å bryte ned fordommer mellom ulike 

grupper i samfunnet. Etableringen av ulike bydelshus er eksempler på slike tilbud for alle 

generasjoner, og sett i lys av svarene her tyder dette på å være en riktig vei å gå og kunne utvikle 

videre.  

Det andre spørsmålet er i hvilken grad er realistisk at morgendagens aktivitetssentre vil være i 

stand til å dekke mangfoldet av tilbud ut fra deltakernes behov. En mulig løsning kan være at 

fremtidige aktivitetssentre utvikler sin egen profil med skreddersydde tilbud ut fra lokale og 

kulturelle muligheter, samtidig som de utvikler komplementære profiler. Frivillighet og 

folkehelse er en del av dette prosjektet og bør derfor inkluderes i fremtidige sentres profil, også 

fordi begge perspektivene trolig kan bidra til å gjøre sentrene mer bærekraftige og 

fremtidsrettede. I tillegg til frivillighet og folkehelse vil også hvordan etnisk tilhørighet kan 

knyttes til morgendagens aktivitetssentre bli belyst i den kvalitative undersøkelsen. 

 

Frivillighet 

Frivillighet kan øke egen tilfredshet, mestring og mening med livet (Meld. St.29, 2012-13, s.66), 

samtidig som frivillig arbeid satt inn i et helhetlig system kan være et viktig bidrag for 

velferdsstatens fremtidige omsorgsutfordringer. I dag deltar mange i frivillig arbeid i Norge og 

frivilligheten skaper store verdier. Ifølge Meld. St. 29 (2012-13, s. 67) er det likevel et stort 

reservepotensial å ta i bruk fordi det frivillige arbeidet innen omsorgssektoren bare utgjør ti 

prosent, hovedvekten foregår innen kultur og idrett. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (2010) deltar 

omtrent halvparten av befolkningen i frivillig arbeid i løpet av et år, knyttet til frivillige 

organisasjoner utgjør dette 115 000 årsverk. I perioden 2008-10 økte verdiskapningen i frivillig 

sektor fra 92 mrd til 101 mrd kroner i perioden 2008-10. Gjennom prosjektet «Morgendagens 
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aktivitetssenter - noe helt nytt» ønsker Pensjonistforbundet å knytte frivillighet til fremtidige 

aktivitetssentre.  

Svarene i denne undersøkelsen viser at de som er frivillige i dag først og fremst gjør det fordi det 

oppleves som hyggelig, det gir noe tilbake og bidrar til å holde seg aktiv. For mange er det også 

viktig å gi noe til andre. For å motivere flere til å bli frivillige i fremtiden svarer respondentene 

at det viktigste er at frivillighet er fleksibelt, kan tilpasses den enkelte og oppleves uforpliktende. 

Når disse svarene sammenstilles med tidligere funn som at det må være et godt samarbeid 

mellom kommune, private og frivillige organisasjoner og at aktivitetssentrene må ha en ansatt 

leder er dette tydelige signaler om frivillighet knyttet til fremtidige aktivitetssentre. Svarene er 

også viktige for å skape andre forestillinger enn at frivillighet er noe uforutsigbart og lite 

fleksibelt i dag.    

Siden begrepet frivillighet ikke er beskrevet eller definert i prosjektplanen har spørreskjemaet 

hatt en nokså åpen tilnærming til hva respondentene legger i begrepet. Likevel er spørsmålene 

utformet slik at det ligger til grunn en forståelse av begrepet som «organisert frivillighet» i 

spørreskjemaet. Det er mange begreper knyttet til frivillighet, for eksempel en frivillig, frivillig 

innsats og frivillig virke, hver med sine definisjoner som følger: 

En frivillig: 

         «En person som er registrert i en aktivitet/verv, og som gjør en frivillig innsats minimum 

én gang per år» (Røde Kors, 2014), og 

Frivillig innsats: 

        «Ulønnet arbeid i samsvar med Røde Kors’ syv prinsipper» (humanitet, upartiskhet, 

nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet, universalitet). 

Frivillig virke: 

     «Virksomhet, som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller 

frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål» (Frivillig Norge, 2011). 

Selv om disse definisjonene fremstår både fleksible og tilpasningsvennlige reiser likevel  

respondentenes svar på hva som kan motivere dem til frivillig innsats i fremtiden et kritisk 

spørsmål hvorvidt og eventuelt hvordan frivillighet kan drives på andre måter enn i dag for å 

appellere til flere i fremtiden. Svarene indikerer at mange kan tenke seg å være frivillige, men i 

organisasjoner utenfor Pensjonistforbundets aktivitetssentre. Svarene fra denne 

spørreundersøkelsen vil bli fulgt opp i den kvalitative undersøkelsen for å kunne belyse nærmere 

hvordan frivillighet kan knyttes til fremtidige aktivitetssentre.  
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 Hva respondentene er opptatt av å bruke tiden på fremover 

Som forventet viser funnene at respondentene er mest opptatt av å bruke tid på nærmeste familie 

og hjelpe dem med omsorgsoppgaver, og at det er viktig å være sammen med venner. Likedan at 

de er opptatt av å holde seg aktive og engasjerte på ulike måter, noe som svarer til bildet som 

tegnes av dagens seniorer i samfunnet. 

I lys av at det her er valgt å diskutere funn i spørreundersøkelsen opp mot det postmoderne kan 

noen svar på dette spørsmålet fortolkes i et slikt perspektiv, det gjelder svarene jeg nyter friheten 

til å styre dagene mine selv og ønsket om å utvikle meg og lære nytt. Sett opp mot et tidligere 

funn om at respondentene tar bevisste valg hvordan de bruker tiden, se tabell 7, kan alle svarene 

være uttrykk for en ny generasjon pensjonister som i større grad vil definere egen 

pensjonisttilværelse ut fra hva som er meningsskapende for dem, og ikke ut fra hva tidligere 

generasjoner pensjonister har vært opptatt av.  

Den dag i dag eksisterer det syn i samfunnet på eldre år som stagnasjon og tilbaketrekning, i 

motsetning til teorier som støtter muligheter for menneskelig læring og utvikling i alle livets 

faser, som Erikssons utviklingsteori (1998). Et svar som bryter forestillingen om stagnasjon og 

tilbaketrekning i denne undersøkelsen er at respondentene stiller seg åpne og nysgjerrige til livet, 

se tabell 7.  

Alle disse funnene kan fortolkes i lys av det postmoderne, og en postmoderne 

pensjonistgenerasjon som trer frem. I den grad det er mulig å karakterisere hva postmoderne 

pensjonister innebærer, kan det i denne sammenhengen forstås som en generasjon som bryter 

med tradisjonelle roller og mønstre om hvordan pensjonisttilværelsen skal leves.  I et 

vitenskapsteoretisk perspektiv legger postmodernismen vekt på hva som er meningsskapende for 

den enkelte, individualisering fremfor universalisme, oppløsing av tradisjonelle roller og 

frigjøring av det menneskelige potensiale.   

I et utviklingsperspektiv har mange vært opptatt av menneskets muligheter for vekst og 

muligheter i livets ulike faser. Tenkningen og ideen om at menneskets selv er kjernen for all 

utvikling og evne til forandring i livet kan spores tilbake til Mead (1934, s. 140), som mente at 

vårt selvbilde dannes ved at vi speiler oss i andre og utvikler vår identitet gjennom dette hele 

livet. Også ifølge Jungs psykologi var selvet menneskets senter, der mennesket gjennom 

prosessen individuering blir personen mer og mer lik seg selv og til slutt utgjør en helhet. Hos de 

fleste blir denne prosessen tydeligere fra midtveis i livet på grunn av endringer i interesser og 

verdier i retning av en mer kulturell og åndelig karakter (Dittmann – Kohli, 2011). I tråd med 

postmoderne tenkning betrakter de menneskets selv å være i kontinuerlig konstruksjon og 
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rekonstruksjon gjennom hele livsløpet ved at den enkelte former sitt selv ut fra ytre og indre 

påvirkninger. 

Vitenskapsfilosofisk har flere vært opptatt av hvorvidt mennesket er fritt eller styrt, blant annet 

Skjervheim (1996) og Kirkegaard (Stigen, 1983). Ifølge Skjervheim handler menneskets frihet 

om å kunne ta egne, frie valg i livet og at folk flest ønsker å ha kontroll og herredømme over eget 

liv. Likevel er det noen som ikke ønsker denne friheten eller flykter fra den, ved å unngå å ta 

valg eller overlate dette til andre. Mange faktorer, både indre og ytre, påvirker menneskets valg i 

livet, blant annet tidligere atferdsmønstre og erfaringer fra ulike situasjoner og hvordan man har 

latt seg påvirke av endringer i samfunnet. Også rollen som pensjonist kan forstås som en 

valgsituasjon, som deltaker eller tilskuer, og flere svar i denne undersøkelsen gir et bilde av 

respondentene som deltakere i egen pensjonistrolle. Ved å gjøre mennesket selv til subjekt 

understreker Kirkegaard at mennesket ikke eksisterer utenfor, men i sin tid, og som endelige i sin 

eksistens gjennom å være subjekter. I følge Kirkegaard (Stigen, 1986) oppleves mennesket som 

eksisterende først og fremst gjennom handling, men sterkest gjennom sine valg. Kirkegaard viser 

til at livet kontinuerlig byr på muligheter og valg, som kan bli avgjørende for den enkelte, og at 

ikke å velge også er et valg. For Kirkegaard er et eksisterende menneske primært et handlende 

menneske, men også et tenkende, og et eksisterende menneske er deltaker, ikke tilskuer i eget 

liv.  

Meld. St. 29 (2013.2014) peker på at eldre i dag generelt har bedre forutsetninger på mange 

områder enn tidligere generasjoner eldre, men også at det vil være åpenbare forskjeller i 

befolkningen avhengig av demografiske forhold som helse, utdanning og økonomi. 

Stortingsmeldingen antar videre at den nye seniorgenerasjonen vil bli annerledes, men kan ikke 

forutsi hvordan annerledes. Slagsvold og Solem (2005) hevder at morgendagens eldre trolig vil 

være mindre «beskjedne», stille større krav og bestemme mer selv og bidra til å redefinere 

eldrerollen. De legger også til grunn at neste generasjon eldre vil fremstå som en mer 

heterogen gruppe enn i dag, relatert til velferd, levealder, helse, utdanning, interesser og 

preferanser, at morgendagens eldre vil oppleve og leve og være åpne og liberale til det meste. 

Mange av svarene fra respondentene i denne undersøkelsen kan tolkes som begynnende tegn 

på en slik endring, og som her er diskutert opp mot en postmoderne eldregenerasjon.   

Avslutningsvis, og overført til hva som kan spille inn på valg av rolle som pensjonist, kan det ut 

fra diskusjonen se ut til at det viktigste svaret er å finne i menneskets selv, og knyttet til hvorvidt 

mennesket betrakter seg som fritt eller styrt. Ifølge Kirkegaard må frigjøringen av mennesket 

skje i dets indre, all verdens ytre friheter kan ikke hjelpe hvis ikke mennesket selv arbeider med 

sitt indre.  
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9 KONKLUSJON 

Fremtidige aktivitetssentrene er en hjertesak for Pensjonistforbundet, samtidig som de ønsker ny 

kunnskap om hvordan sentrene kan utvikles og utformes i fremtiden for å tilpasse seg nye 

generasjoner unge pensjonister. Frivillighet og folkehelseperspektiv er lagt til grunn for 

tenkningen om fremtidige aktivitetssentre. 

I denne spørreundersøkelsen ser majoriteten av respondentene ut til å ha taklet overgangen til å 

bli pensjonister bra og er tilfreds med pensjonisttilværelsen. De har stor bevissthet om egen 

pensjonistrolle og hva de bruker tiden til, og stiller seg åpne og nysgjerrige til livet. 

I liten grad ser de ut til å identifisere seg med dagens eldresentre, og legger vekt på at fremtidige. 

aktivitetssentre må ha et inkluderende miljø for alle generasjoner og være gode sosiale 

møteplasser. Videre må det legges til rette for et mangfoldig tilbud av aktiviteter som gir 

muligheter for læring og utvikling.  

På bakgrunn av svarene i denne undersøkelsen er det i rapportens diskusjonsdel reist et kritisk 

spørsmål hvorvidt det vil være behov for egne sentre for eldre i fremtiden, fremfor å utvikle 

sentre som kan tilpasses alle generasjoner. Det er også reist spørsmål om frivillighet kan eller bør 

drives på andre måter enn i dag for å gjøre det mer attraktivt for flere i fremtiden. 

Samlet kan flere svar i denne undersøkelsen tyde på at en ny generasjon unge pensjonister er på 

vei, i tråd med sin tid, her diskutert i et postmoderne perspektiv. Svarene gir noen viktige 

signaler på konkrete områder som det vil være viktig å ta hensyn til når nye aktivitetssentre skal 

utvikles.  
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Vedlegg 1: Spørreskjema 

 

Undersøkelse om Morgendagens Aktivitetssenter 

- direkte medlemmer i Pensjonistforbundet. 

 

SPØRRESKJEMA 

2014 

 
 

 
 

 

HVORDAN FYLLE UT SPØRRESKJEMAET?  

 

 

 
Svar på spørsmålene så nøyaktig som mulig. Prøv å svare på alle spørsmålene. 

Hvis du ikke er helt sikker på svaret, svar da det alternativet du synes passer best.  

 

 

Dersom du ønsker å forandre et svar etter at du har satt kryss – sett da strek over 

krysset, og sett et nytt kryss på det svaret som passer best. Returner skjemaet i 

vedlagt konvolutt.  

 

Har du spørsmål til undersøkelsen kan du ringe: 

 

Elisabeth Aase: 41294415 

 

  

 

 

Lykke til! 

 

 

Oslo 01.09.14 

 

Tone Bye        Elisabeth Aase 
prosjektleder
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Bakgrunnsopplysninger  
 

Kjønn  
Kvinne Mann 

  
 

Hvor gammel er du? 

 

 år 
 

 

Utdannelse  
Sett ett kryss for høyeste fullførte utdannelse 

    
9-årig skole eller kortere    
Grunnkurs eller ett-årig utdannelse utover 9-årig skole    
Videregående skole, gymnas eller yrkesskole (3-årig)    
Fagbrev    
Høyskole eller universitetsutdanning på 4 år eller 

mindre 
   

Høyskole eller universitetsutdanning på mer enn 4 år    
Annet:     

 

Arbeidssituasjon 
Vennligst kryss av for om du er yrkesaktiv nå og om arbeidssituasjonen før du ble pensjonist. 

 

 

Er du yrkesaktiv nå? 
 

Ja  Nei 

     

  

 

Før du ble pensjonist, var du stort sett yrkesaktiv? 
 Ja  Nei 

      

 

 

Før jeg ble pensjonist var/jobbet jeg: 
Sett ett kryss for det alternativet som passer best for deg. 

    

Heltid    

Deltid    

Trygdet    

Arbeidsledig    

Hjemmearbeidende    
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Inntekt  
Sett ett kryss for inntekt ved inngang til pensjonsalder 

Brutto inntekt per år (kroner) 

 

   

Mindre enn 100 000    
100.000 - 300.000    
301.000 - 500.000    
501.000 - 900.000    
Over 900 000    

 + 

 

Antall innbyggere i kommunen der du nå bor 
1000 - 4999    

5000 - 9999  
  

 

10.000 - 19.999   

20.000- 49.999   

Mer enn 50.000   

 

 

Fødeland  

 
Sett ett kryss for hvor du er født 

      
Norge      

Vest-Europa      

Øst-Europa      

Nord-Amerika      

Sør- eller Mellom-Amerika      

Midtøsten       

Resten av Afrika      

Resten av Asia      

Oseania      

 

 

 

Hva slags husstand lever du i? 

 
Jeg bor alene  

Flere generasjoner bor sammen  

Bor sammen med noen  

Gift/samboer  
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Annen boform  

 

 

Hvorfor er du medlem i Pensjonistforbundet? 

 

Nedenfor finner du syv utsagn om medlemskap i Pensjonistforbundet. Vis hvor godt hver av de 

syv påstandene stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best (sett ett kryss for hvert 

spørsmål). 

 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

Pensjonistforbundet er en 

viktig påvirkningskanal som 

jeg støtter 

       

Jeg har lyst til å delta og 

påvirke  

       

Følge med og holde meg 

orientert 

       

Få med meg medlemsfordeler        

Jeg ble anbefalt det av andre        

Et møtested for hygge og 

sosialt samvær 

       

Muligheter for turer og 

sammenkomster 

       

 

 

Andre kommentarer kan skrives her: 

 

 

 

Hvor aktiv er du i Pensjonistforbundet? 
 Stemmer 

ikke 

Stemmer delvis Stemmer helt 

Jeg er aktiv deltaker    

Jeg er lite aktiv    

Jeg er ikke aktiv    
    

 

 

Hvis svaret er lite eller ikke aktiv - hva er årsaken til det? 
Du kan skrive kort kommentar her: 
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1. Hvordan var selve overgangen til å bli pensjonist for deg?  
Nedenfor finner du fem utsagn knyttet til overgangen til å bli pensjonist. Vis hvor godt hver av 

de fem påstandene stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best (sett ett kryss for 

hvert spørsmål).  

 

 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

Overgangen var utelukkende 

positiv for meg  

       

Overgangen gav meg mulighet 

til å søke ny mening i livet 

       

Overgangen var både positiv 

og vanskelig for meg 

       

For meg innebar overgangen 

ensomhet  

       

Jeg opplevde følelse av tap 

eller sorg ved å bli pensjonist 

       

 

 

 

 

2. Tilfredshet med pensjonisttilværelsen.   
Nedenfor finner du fire utsagn om tilfredshet med livet som pensjonist. Vis hvor godt hver av de 

fire påstandene stemmer for deg og livet ditt ved å krysse for det du synes passer best for deg 

(sett ett kryss for hvert spørsmål). 

 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

På de fleste områder er livet 

nær idealet mitt  

       

Jeg er tilfreds med livet mitt        

Jeg har fått de viktige tingene 

jeg ønsket i livet  

       

 

Hvis jeg kunne leve livet på 

nytt ville jeg nesten ikke 

forandret på noe   

       

        
 

 
Andre kommentarer kan skrives her: 
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3. Hva er et meningsfylt liv for deg som pensjonist? 
Nedenfor finner du ti utsagn om forhold som kan gi mening i pensjonisttilværelsen. Vis hvor 

godt de ti alternativene stemmer for deg ved å krysse av for det du synes passer best (sett ett 

kryss for hvert utsagn).  
 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

Sosialt samvær med venner er 

viktig for meg  

       

Det er viktig for meg å 

tilbringe tid med nærmeste 

familie 

       

Jeg vil hjelpe nærmeste familie 

med omsorgsoppgaver (passe 

barnebarn, annet) 

       

Jeg liker godt å dra på 

reiser/turer  

       

Jeg elsker friheten til å gjøre 

hva jeg vil  

       

Jeg ønsker å utvikle meg og 

lære nytt 

       

Det er viktig for meg å 

fortsette med aktiviteter som 

jeg har gjort tidligere  

       

Jeg er sosialt engasjert og 

ønsker å bidra/gi noe til andre 

       

Jeg ønsker å bruke egen 

kompetanse  

       

Jeg vil ta tilværelsen som den 

kommer og ikke planlegge for 

mye  

 

       

 

     + 

 

  



 

62 

 

4. Hvordan vil du beskrive deg selv i rollen som pensjonist? 
Nedenfor finner du fem utsagn om rollen som pensjonist. Vis hvor godt hver av de fem 

utsagnene stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best (sett ett kryss for hvert 

spørsmål). 
 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

Jeg tar bevisste valg hvordan 

jeg bruker tiden min  

       

Jeg har en åpen og nysgjerrig 

innstilling til livet   

       

Jeg tar ting som de kommer og 

slapper mer av som pensjonist   

       

Jeg er en aktiv person og har 

nesten samme aktivitetsnivå 

som tidligere 

       

Som pensjonist er det viktig 

for meg å videreføre verdier og 

tradisjoner til neste 

generasjoner 

       

 

 

Andre kommentarer kan skrives her: 

 

 

 

5. Hva er du opptatt av å bruke tiden på fremover?  

Nedenfor finner du fjorten utsagn om mulige aktiviteter som du kan tenke deg å bruke tiden din 

på fremover.  + 

Vis hvor godt hver av påstandene stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best (sett 

ett kryss for hvert spørsmål). Prøv å svare på alt selv om du ikke er helt sikker eller synes 

utsagnet virker rart.  

 
  Stemmer 

ikke 

Stemmer 

delvis 

Stemmer  

helt 

 

Jeg vil få med meg kulturopplevelser     

Jeg vil dyrke tidligere hobbyer/ aktiviteter      

Jeg ønsker å utvikle meg og lære nytt 

(språk, musikk, dans, teoretiske fag/emner, 

selvutvikling, annet) 

    

Å bruke tid sammen med venner er viktig      

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) 

    

Jeg nyter friheten som pensjonist og lar ikke 

andre styre dagene mine 

    

Jeg ønsker å bidra med frivillig arbeid      
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Jeg vil drive med organisasjonsarbeid for 

pensjonister 

    

Jeg ønsker å drive med organisasjonsarbeid 

som ikke er spesielt for pensjonister 

    

Å bruke tid på trening/fysisk aktivitet      

Jeg vil reise og oppleve nye ting     

Jeg ønsker å engasjere meg i arbeid med 

barn og unge 

    

Jeg ønsker å engasjere meg i flerkulturelt 

arbeid 

 

    

 

 

6. Hva forbinder du med dagens eldre- og seniorsentre? 
Nedenfor finner du ni utsagn med ulike alternativer om hva du kan forbinde med 

eldre/seniorsentre i dag. Vis hvor godt hver av de ni utsagnene stemmer for deg ved å krysse for 

det du synes passer best (sett ett kryss for hvert spørsmål). 

 

 
 Stemmer 

ikke 

Stemmer delvis Stemmer helt 

Det er et hyggelig møtested for 

eldre mennesker  

   

Et sted for læringsfelleskap    

Et sted der jeg kan få 

informasjon og veiledning om 

ulike pensjonistrettigheter 

   

Et sted med muligheter for kurs 

og opplæring 

   

Det er et sted å drive med 

forskjellige hobbyaktiviteter 

   

En møteplass for mat og 

måltidsfellesskap 

   

En møteplass for å forebygge 

ensomhet og sosial isolasjon 

   

Et møtested for pensjonister i 

alle aldre 

   

Jeg kjenner ikke til det    
    

Andre kommentarer kan skrives her: 
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Pensjonistforbundet ønsker å utvikle aktivitetssentrene slik at de kan få større aktualitet 

og et innhold som er tilpasset dagens og morgendagens eldre. Vi vil derfor spørre deg om 

innhold i et slikt senter. Kom gjerne med forslag der du finner åpent svaralternativ. 

 

7. Hvilke aktiviteter ville være interessante for deg i et fremtidig 

aktivitetssenter? 
 

Vis hvor godt hver av de ti utsagnene stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best 

(sett ett kryss for hvert spørsmål). 

 
 Stemmer 

ikke 

Stemmer delvis Stemmer helt 

Jeg har lyst å gå på kurs og lære 

nye ting 

   

Jeg ønsker å høre gode foredrag    

Mat og måltidsfellesskap er 

viktig 

   

Ulike kulturtilbud    

Jeg vil gjerne kunne trene blant 

folk på min egen alder 

   

Hjernetrim (eks. quiz, spill)     

Ulike velværetilbud (eks. fot- 

eller hårpleie, spa) 

   

En god sosial møteplass    

Jeg ønsker å delta som frivillig    

Ulike hobbyaktiviteter    

 

Andre kommentarer kan skrives her: 
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8. Hva kan motivere deg til å delta i morgendagens aktivitetssenter?  
Nedenfor finner du fem utsagn om hva som kan motivere deg til å bruke/delta i et nytt 

aktivitetssenter. Vis hvor godt hver av de fem påstandene stemmer for deg ved å krysse for det 

du synes passer best for deg (sett ett kryss for hvert spørsmål). 

 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

At senteret er et møtested for 

alle generasjoner  

       

At senteret får et nytt og 

moderne «uttrykk» i interiør 

og eksteriør 

       

Det må ha et åpent og 

inkluderende miljø for alle 

       

Aktivitetssenteret må ha en 

sentral beliggenhet i 

lokalmiljøet 

       

Muligheter til å bidra med 

frivillig arbeid 

       

        
 

Andre kommentarer kan skrives her: 

 

 

 

 9. Hva mener du skal til for å gjøre morgendagens aktivitetssentre så 

attraktive at du ville benytte deg av det? 

 

Nedenfor finner du ti utsagn om hva som kan bidra til å utvikle de nye aktivitetssentrene slik at 

de kan bli attraktive for deg. Vis hvor godt hver av de ti påstandene stemmer for deg ved å 

krysse for det du synes passer best (sett ett kryss for hvert spørsmål). 

 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

Det er et møtested der jeg 

kjenner mange 

       

En møteplass for å få nye 

bekjentskaper 

       

At det er muligheter for 

transport 

       

Senteret må ha et mangfold av 

tilbud som kan tilpasses alle 

brukere  

       

God kvalitet i kafetilbudet, 

som kaffebar, pub o.l 

       

At tilbudene i senteret er for 

alle aldersgrupper 
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Å kunne delta i 

litteraturgrupper 

       

Kultur (kino, konserter..)        

Å kunne delta i samtalegrupper        

At jeg kan bidra selv ved å 

bruke egen kompetanse, kunne 

påvirke, utvikle og drifte  

senteret 

       

 

Andre kommentarer kan 

skrives her: 

 

 

       

 

10. Hvordan ville du foretrekke å få informasjon om hva som skjer i 

aktivitetssenteret? 
 

Nedenfor finner du fem utsagn om ulike måter å få informasjon på. Vis hvor godt hver av de fem 

påstandene stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best (sett ett kryss for hvert 

spørsmål). 

 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

Jeg ville foretrekke elektronisk 

informasjon via epost/sms/ipad 

       

Gjennom internett 

/hjemmeside  

       

Å få brosjyre/katalog i posten        

Gjennom annonser i avis         

Via oppslag i nærmiljøet        
        

 

 

 

11. Hvilke tanker har du om hvordan morgendagens aktivitetssentre bør 

organiseres? 

Nedenfor finner du seks utsagn om hvordan aktivitetssentrene kan organiseres. Vis hvor godt 

hver av de seks påstandene stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best (sett ett 

kryss for hvert spørsmål). 

 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

For meg er det viktig at alle 

tilbudene er samlet ett sted/i ett 

hus (at tilbudene ikke er spredt 

flere steder) 
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At det er en ansatt leder        

Det er viktig at senteret er 

brukerstyrt 

       

Det er viktig med samarbeid 

mellom kommune, private og 

frivillige organisasjoner 

       

At senteret bør bygges opp 

rundt frivillighet 

       

Det er viktig at det er noe 

lønnet personell  
 

       

 

Andre kommentarer kan skrives her: 

 

 

 

12. Frivillig arbeid. 

 
Deltar du i noe frivillig arbeid i dag? 

 

Ja  Nei 

      

  

13. Hvis ja – hvor mye frivillig arbeid deltar du i? 
 

Vennligst sett kryss for det alternativet som passer best for deg. 
 

    

1 time pr. uke    

1- 4 timer pr. 

uke 

   

5- 10 timer pr. 

uke 

   

Mer enn 10 

timer pr. uke 

  

 

 

 

 
   

14. Hvis du er frivillig - hva slags type frivillig arbeid deltar du i? 

 
Nedenfor finner du tretten eksempler på ulike typer frivillig arbeid. Vis hvor godt hver av de 

tretten utsagnene stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best (sett ett kryss for 

hvert spørsmål). 

 

 
 Stemmer 

ikke 

Stemmer delvis Stemmer helt 

Innenfor kulturområdet    

Idrett    

Politikk    

Styreverv    
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Frivillig organisasjon    

Besøkstjeneste eldre    

Besøkstjeneste syke    

Barn/unge (eks. leksehjelp)    

Besøkstjeneste i fengsel    

Hjelper innvandrere/migranter    

Administrativt arbeid    

Eldre/seniorsenter    

Kirkelig virksomhet    

 

Andre kommentarer kan skrives her: 

 

15. Hva er motivasjonen din for å delta i frivillig arbeid? 
Nedenfor finner du ni utsagn knyttet til å være frivillig. Vis hvor godt hver av de ni utsagnene 

stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best (sett ett kryss for hvert spørsmål). 

 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

Jeg kjenner plikt til å bidra i 

samfunnet 

       

For å bygge robuste 

lokalsamfunn 

       

For å holde meg aktiv        

For å gi noe til andre som 

trenger hjelp 

       

Det gir meg selv noe tilbake        

Det er rett og slett hyggelig        

Treffe nye mennesker,  

forebygge egen ensomhet 

       

Jeg kjenner stolthet og  

mestring ved å være frivillig 

       

Det oppleves som meningsfylt 

for meg 

       

       

 

 

16. Hvis du ikke deltar i dag, hva kan motivere deg til å bidra i frivillig 

arbeid i fremtiden? 
Nedenfor finner du syv utsagn som kan tenkes å motivere deg til å bli frivillig. Vis hvor godt 

hver av de syv utsagnene stemmer for deg ved å krysse for det du synes passer best (sett ett kryss 

for hvert spørsmål). 

 

 Stemmer 

ikke 

     Stemmer 

perfekt 

 1 2 3 4 5 6 7 

At det oppleves uforpliktende        
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At det er fleksibelt og kan 

tilpasses mine premisser  

       

Endring i livssituasjonen min        

At det er godt tilrettelagt og  

organisert  

       

Det må gis tilbud om kurs og 

opplæring 

       

Å kunne drive med 

organisasjonsarbeid 

       

Det må gi noe personlig tilbake        

 

 

 

 

 

Til slutt – hvis du har andre kommentarer vil vi gjerne at du skriver de ned 

her. 

 
Kort kommentar kan du skrive her: 

 

 

 

 

 

 

Tusen takk for hjelpen! 

 

  

 


