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Frivilligt arbete bland äldre och hälsa – 
Medborgarundersökning 2005 

 

 

 
I denna artikel presenteras data från den medborgarstudie som genomfördes 2005 (Olsson, Svedberg och 
Jeppsson Grassman, 2005). I viss utsträckning jämförs materialet med även med tidigare studier 1992 och 
1998 (Jeppsson Grassman, 1993, Jeppsson Grassman och Svedberg 1999). Syftet med artikeln är att 
beskriva hur det frivilliga arbetet ser ut ibland äldre och koppla det till hälsa. Med äldre menar jag i detta 
sammanhang personer som är 65-74 i första hand (där finns en mer stabil population att utgå från) samt 
att gruppen 75-84 också inkluderas där så är möjligt.  
 
Först inleds med en översikt kring frivilligt arbete och därefter följer en genomgång av hälsa och frivilligt 
arbete och till sist en avslutande kommentar. 
 
Den senaste undersökningen 2005 genomfördes av SCB. Datainsamlingen startade i januari 2005 och 
pågick till och med mars. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval bestående av 2 000 personer födda 
mellan 1920 och 1988 (alltså individer som var mellan 16 och 84 år). Urvalet drogs i december 2004 från 
registret över totalbefolkningen (RTB), och populationen var vid detta tillfälle 7 095 402 individer. 
Svarsfrekvensen var 70 procent  
 
 
Frivilligt arbete 
 
I tabell 1 kan man se att det frivilliga arbetet i Sverige inte tycks vara ett fenomen på tillbakagång. Det är 
stabilt och till med något ökande över tid. Vidare kan konstateras att andelen kvinnor som arbetar 
frivilligt ökat sedan den första studien, även om andelen män alltjämnt är något större. Man ser också att 
cirka hälften av den svenska vuxna befolkningen arbetar frivilligt på regelbunden basis. I gruppen 75-84 
år är siffran betydligt lägre (se tabell 2 nedan). 
 
Tabell 1. Det frivilliga arbetets omfattning år 1992, 1998 och 2005. Andel i procent som utfört 
frivilligt arbete, totalt samt efter kön (16–74 år). 
 

1992 1998 2005  
Totalt Män Kvinn

or 
Totalt Män Kvinn

or 
Totalt Män Kvinnor

Frivilligt 
arbete  

48 
 

52 44 52 53 50 51 53 49 

Bas 1045 524 521 1104 568 536 1287 641 646 
 
Om man sedan delar upp det på åldersgrupper ser man ett något annat mönster. I den senaste 
medborgarundersökningen ser vi att det frivilliga arbetet verkar ha en normalfördelning med hänsyn tagen 
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till ålder. I början och slutet av åldersfördelningen är det få personer som utför frivilligt arbete medan 
personer som befinner sig i medelåldern verkar arbeta desto mer (tabell 2). Slående är att när män och 
kvinnor sannolikt är mest upptagna med barn, skola, arbete med mera så arbetar de samtidigt mest 
frivilligt. Kvinnor verkar för övrigt både starta och avsluta sitt frivilliga arbete lite tidigare än män. Vad vi 
med säkerhet kan säga är att i alla tre undersökningar verkar man vara som mest aktiv i åldersspannet 30–
44 vilket skulle kunna tyda på att det inte är kohorteffekter utan relaterat mer till ålder och livssituation.  
 
Ålder strukturerar sannolikt det frivilliga arbetet genom att öppna och stänga vissa dörrar i en 
föreningslivets möjlighetsstruktur. Med möjlighetsstruktur menas i detta sammanhang att det finns en 
infrastruktur i form av olika föreningar, tillgång till ledare och resurser (både pengar och människor som 
vill arbeta frivilligt). Vi ser således att både män och kvinnor trappar av sitt frivilliga arbete med ökande 
ålder och det gäller i något högre grad kvinnor. Efter att man slutat sitt förvärvsarbete arbetar man till 
exempel nästan inte alls frivilligt inom idrott (Olsson, 2007a ).  
 
Tabell 2. Det frivilliga arbetets omfattning 2005. Andel i procent som utfört frivilligt arbete, efter 
ålder och kön. 
 
Ålder och kön Procent 

 
16–29 år, män 39 
16–29år, kvinnor 43 
30–44 år, män 59 
30–44år, kvinnor 60 
45–59 år, män 55 
45–59år, kvinnor 48 
60–64 år, män 56 
60–64år, kvinnor 45 
65–74 år, män 56 
65–74år, kvinnor 37 
75–84 år, män 32 
75–84år, kvinnor 24 

 
Vi ser också att antalet timmar ligger i snitt runt 14 timmar per månad (tabell 3). Männen ägnar lite mer 
tid åt frivilligt arbete, men skillnaderna är inte så stora. Vi kan således se två stabila mönster, hälften av 
befolkningen arbetar frivilligt och utför i snitt lika många timmar per månad 2005 som i början av 1990-
talet. Utifrån dessa data går det inte att säga att medborgarnas engagemang har minskat, åtminstone inte 
mellan åren 1992 och 20051. Vi vet också att antalet timmar i gruppen 75-84 år är betydligt lägre än 
genomsnittet presenterat i tabell 3. I snitt cirka 8 timmar, men där männen arbetar mer än dubbelt så 
mycket jämfört med kvinnor.  

                                                 
1 I 2005 års undersökning förfinades frågor kring antalet timmar. Alla föreningstyper genomgicks och personen fick uppskatta 
antalet timmar i respektive förening. Tidigare frågades det om hur mycket timmar man arbetade i den organisation som 
arbetade mest tid, näst mest tid osv.  
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Tabell 3. Det genomsnittliga antal timmar per månad som de aktiva utför frivilligt arbete. Totalt 
och per kön (16-74 år). 
 

1992 1998 2005  
Totalt Män Kvinno

r 
Totalt Män Kvinno

r 
Totalt Män Kvinnor 

Timmar Ca 13 Ca 14 Ca 12 Ca 12 Ca 15 Ca 10 Ca 14 Ca 14 Ca 13 
 
Det medborgerliga engagemanget i form av frivilligt arbete tar sig många uttryck och i vitt skilda 
organisationstyper (tabell 4)2. Nedan redovisas andelen av befolkningen som arbetat frivilligt. Eftersom 
många medborgare utför frivilliga insatser i flera organisationer blir totalsiffran inte 100 procent. År 2005 
liksom i början av 1990-talet är det idrottsföreningarna som samlar flest frivilligarbetare. Här finns det 
också en långsiktig tendens till ökning. För närvarande samlas 20 procent av den svenska befolkningen 
mellan 16 och 74 år och gör en mängd olika insatser inom idrottens organisationer. Men som jag 
påpekade verkar idrott, vara en arena för frivilligt arbete, bland dem som i första hand är i yrkesverksam 
ålder (Olsson, 2007a). 
 
I undersökningen 2005 ser vi att insatserna i humanitära organisationer minskar, liksom engagemanget i 
fackföreningar, frivilliga försvarsorganisationer samt kulturrelaterade organisationer. Det kan dock vara 
tillfälliga förändringar. Kvinnor är överlag mer aktiva i religiösa organisationer, i frivilligt arbete i 
offentlig regi samt inom andra organisationer på det sociala området. Män är mer aktiva inom 
boendeorganisationer, motororganisationer, friluftsorganisationer (här ingår bland annat jakt- och 
fiskeföreningar) samt, såsom redan nämnts, inom idrottsområdet. Sammantaget visar det frivilliga arbetet 
upp en del traditionella könsmönster.  
 
Tabell 4. Andel i procent av befolkningen mellan 16 och 74 år som utfört frivillig arbete inom olika 
organisationstyper 1992, 1998 samt 2005 – det sistnämnda året uppdelat på kön. 
 
 
Frivilligt arbete 
 

 
1992 

 
1998 

 
2005 

 
2005 
Män 
 

 
2005 
Kvinnor

1) Humanitär hjälporganisation 3 5 2 2 3 
2) Föräldraförening 5 3 5 4 5 
3) Handikapp/patientförening 2 2 1 1 2 
4) Invandrarorganisation 1 1 1 1 1 
5) Kvinnoorganisation 1 1 0 0 1 
6) Pensionärsorganisation 1 2 2 2 2 
7) Församling i Svenska Kyrkan 2 4 3 2 5 
8) Annan kyrka/kristet samfund 3 3 3 2 4 
                                                 
2 Kategorierna som används är organisationstyper och inte en kategorisering av verksamheter. Idrott kan t.ex. ingå som en 
verksamhet inom pensionärsorganisationer, utan att räknas i denna kategorisering som idrott. 
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9) Annat religiöst samfund 0 0 0 0 0 
10) Nykterhets-
/antidrogförening 

1 1 1 1 0 

11) Lokal sammanslutning för
social fråga 

1 1 1 1 1 

12) Grupp för internationell
fråga 

1 1 0 0 0 

13) Ordenssällskap 3 2 1 2 1 
14) Frivilliga insatser inom
offentlig sektor 

2 2 3 2 4 

15) Annan org. med hum/soc.
inriktning 

0 1 1 0 1 

16) Idrottsförening 16 19 20 23 18 
17) Friluftsförening 3 3 4 6 2 
18) Miljöorganisation 1 1 0 0 0 
19) Kultur/musik/dans/teater 7 7 5 5 5 
20) Annan hobbyförening 5 3 3 3 2 
21) Fredsorganisation 0 0 0 0 0 
22) Motororganisation 3 2 2 4 1 
23) Förening för boende  5 6 8 9 7 
24) Aktieägarförening 0 1 0 1 0 
25) Frivillig försvarsorganisation 3 3 2 2 1 
26) Konsumentkooperativ 0 1 0 0 0 
27) Annat kooperativ 3 2 3 3 2 
28) Lokal aktionsgrupp 1 1 1 1 0 
29) Fackförening 6 6 4 4 4 
30) Politiskt parti 2 3 2 2 2 
31) Studentförening 1 2 2 2 1 
32) Annan förening 0 4 2 1 3 
Bas 1045 1104 1393 685 708 
 
Vi har även studerat åldersmönster och olika organisationstyper (tabell 5). Här kan vi även se vissa 
intressanta mönster. Föräldraförening, studentförening och pensionärsorganisationer är självklart starkt 
åldersrelaterade. I flera organisationstyper ser vi en stark koppling till ålder på olika vis. När det gäller 
humanitära organisationer, religiösa organisationer, nykterhetsorganisationer, ordenssällskap, politiska 
partier ser vi att engagemanget ökar i slutet av människors yrkesaktiva ålder. Andra typer av 
organisationer attraherar människor mer i början och mitt i deras yrkesaktiva ålder, som idrott, friluft, 
föreningar för boende, och fackföreningar. Sedan finns några organisationer som mest attraherar unga, 
som t. ex. kulturorganisationer, frivilliga insatser som offentlig sektor och grupper för sociala frågor.  
 
 
 
 



                     2008-01-23
                  5      
5 
 
  
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Allt material är skyddat genom upphovsrätten och får inte användas i kommersiellt syfte. 
Texten får användas för eget bruk men källan måste anges. 

Källa: www.vardalinstitutet.net, Tematiska rum. 

 
Tabell 5 Andel (%) som utfört frivilliga insatser inom olika organisationstyper 2005 uppdelat på 
ålder 
 
Frivilliga insatser 16-29 30-44 45-59 60-64 65-75 75-84
1) Humanitär hjälporganisation 2 2 1 5 3 0 
2) Föräldraförening 1 11 5 0 0 0 
3) Handikapp/patientförening 1 2 1 4 1 2 
4) Invandrarorganisation 1 1 0 1 1 0 
5) Kvinnoorganisation 1 1 0 1 0 0 
6) Pensionärsorganisation 0 0 0 0 10 13 
7) Församling i Sv Kyrkan 2 3 3 5 6 4 
8) Annan kyrka/kristet samfund  1 3 3 4 6 4 
9) Annat religiöst samfund 0 0 0 0 0 0 
10) Nykterhets/antidrogförening 1 1 1 0 1 3 
11) Lokal sammanslutning för social 
fråga 

2 1 0 1 1 0 

12) Grupp för internationell fråga 0 1 0 0 0 0 
13) Ordenssällskap 0 1 1 6 5 2 
14) Frivilliga insatser inom offentlig 
sektor 

3 4 3 2 1 0 

15) Annan org. med hum/soc 
inriktning 

0 0 1 0 1 1 

16) Idrottsförening 20 28 22 7 6 2 
17) Friluftsförening 2 6 5 3 5 0 
18) Miljöorganisation 0 0 1 1 1 0 
19) Kultur/musik/dans/teater 6 5 5 4 4 2 
20) Annan hobbyförening 3 2 3 4 5 1 
21) Fredsorganisation 0 0 0 1 1 0 
22) Motororganisation 1 3 3 3 3 1 
23) Förening för boende  2 9 11 12 6 3 
24) Aktieägarförening 0 0 1 1 0 0 
25) Frivillig försvarsorganisation 2 2 1 1 0 0 
26) Konsumentkooperativ 0 0 1 0 0 0 
27) Annat kooperativ 0 5 3 3 1 0 
28) Lokal aktionsgrupp 1 1 1 0 0 0 
29) Fackförening 1 5 6 8 1 0 
30) Politiskt parti 1 1 2 5 1 1 
31) Studentförening 6 1 0 0 0 0 
32) Annan förening 1 2 3 3 3 0 
BAS 292 385 356 110 144 106 
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Om vi gör en sammanställning på de tre mest ”populära” organisationstyperna under 2005 för män och 
kvinnor ser vi lite olika mönster. Vi har lagt samman de 15 första kategorierna till en typ som kan 
benämnas sociala organisationer (sociala, humanitära och religiösa).  
 
Männens tre-i-topp-placeringar i fråga om frivilligt arbete skulle då bli: 
 

• Idrottsorganisationer (23 procent) 
• sociala organisationer (20 procent) 
• föreningar för boende (9 procent)  

 
Kvinnornas tre-i-topp-placeringar blir: 
 

• sociala organisationer (30 procent) 
• idrottsorganisationer (18 procent)  
• föreningar för boende (7 procent) 

 
Vi ser således att idrotten är ett mycket stort område för både män och kvinnor, men att engagemanget i 
sociala organisationer är betydligt mycket större bland kvinnor (även om det kommer på männens andra 
plats). Såtillvida ser vi könsskillnader.  
 
Om vi bara summerar upp totalt bland personer som är 65-74 år och 75-84 år får vi följande mönster: 
 
Topplacering bland personer mellan 65-74 år: 
 

• Sociala organisationer (36 %) 
• Idrott (6 %) 
• Förening för boende (6 %) 

 
Topplacering bland personer mellan 75-84 år: 
 

• Sociala organisationer (29 %) 
• Förening för boende (3 %) 
• Kulturförening (2 %) 
• Idrott (2 %) 

 
Här kan man konstatera att om man jämför med snittbefolkningen ändras engagemanget för frivilligt 
arbete och att man betydligt mer arbetar frivilligt inom kategorin sociala organisationer, där 
pensionärsorganisationer och svenska kyrkan bland annat ingår. 
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Vilka former tar sig medborgarnas frivilliga arbete3? I tabell 5 så redovisas det frivilliga arbetets karaktär. 
I tabellen redovisas fördelningen av insatser i den föreningstyp som respondenten ägnat mest tid. Tabellen 
visar att traditionella typer av föreningsinsatser, såsom styrelseuppdrag och administration, informations- 
och opinionsarbete och utbildning/ledarskap är anmärkningsvärt stabila, med undantag av styrelseuppdrag 
och/eller administrativa insatser som har ökat. Här har vi anledning att tro att det är administrationen som 
ökar. Intressant nog minskar andelen som samlar in pengar över tid. Andelen som uppger att de gör 
”andra insatser” verkar 2005 stabilisera sig på en hög nivå. Här kan det vara fråga om att skjutsa barn 
eller pensionärer, att arrangera underhållning, att tvätta kläder åt ishockeylag etc., och tillfälligt 
frivilligarbete. Könsskillnaderna är förhållandevis små inom de olika kategorierna av uppgifter och det 
gäller även skillnader mellan olika ålderskategorier. När det gäller frågor kring makt och inflytande kan 
vi dock inte säga något om könsskillnader. Det är ungefär lika många män som kvinnor inom kategorin 
styrelseuppdrag och administration, men vi vet inte vilka positioner männen och kvinnorna har. Vi vet 
också att när man passerat 65 år gör man ungefär samma saker fast i mindre utsträckning.  
 
Tabell 5. Den frivilliga arbetets karaktär 1992, 1998 och 2005. Andel i procent som gjort olika typer 
av insatser. 
 
  

1992 
 

 
1998 

 
2005 

Utbildning eller ledarskap 24 21 23 
Styrelseuppdrag/adm. 4 58 56 70 
Information/opinionsbildn
. 

14 15 15 

Penninginsamling 26 20 17 
Direkta hjälpinsatser 12 12 14 
Andra insatser 3 16 14 
Bas 501 578 653 

 
Jag går nu över till att redovisa olika typer av bakgrundsvariabler som vi menar sammanfaller med 
frivilligt arbete. Utbildningsnivå har tidigare visat sig vara en viktig bakgrundsvariabel, och i studien 
2005 visar det att medborgare med högre utbildning är mer frivilligt arbetande. I synnerhet gäller detta för 
kvinnor. Detta skulle kunna tyda på dels ett ökat krav på kunskap och kompetens för de som arbetar 
frivilligt, dels på att människor med högre utbildning exponeras på fler arenor och blir så att säga mer 
”tillgängliga”.  
 

                                                 
3 Frågan ställdes på följande vis: Vad har dina insatser inom denna organisation gått ut på? 1. Utbildning eller ledarskap, 2. 
Styrelseuppdrag, 3. Administration eller andra praktiska insatser, såsom städning eller kaffekokning etc., 4. Information, 
opinionsbildning eller andra utåtriktade aktioner (t.ex. information i skolor, uppvaktning av politiker, kampanjer). 5. Direkta 
hjälpinsatser för enskilda eller grupper (t.ex. stödsamtal, hembesök, telefonjour eller praktisk hjälp etc.) 6. Penninginsamling 
(t.ex. bössinsamling, lotteri, loppmarknad, ansökan till myndigheter om ekonomiskt bidrag), 7. Annat 
6 Styrelseuppdrag och administration mättes i en kategori i undersökningen 1992.  
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För att undersöka ett eventuellt resursmönster förutom utbildning, så studerar vi sambandet mellan 
inkomst och frivilligt arbete. Här ser vi likartat mönster mellan män och kvinnor. Med ökad inkomst, både 
för män och kvinnor, ökar benägenheten att utföra frivilligt arbete. Även detta skulle kunna höra samman 
med att arbeten med högre inkomster är ”friare” och man får tillgång till nätverk både i och utanför 
arbetsplatsen på ett annat vis än om man är hänvisad till ett löpandebandsliknande arbete. 
 
Det verkar vidare finnas ett samband mellan förvärvsarbete och frivilligt arbete. Den som är löneanställd 
utför mer frivilligt arbete. Man skulle kunna hävda att utifrån ett tidsanvändningsperspektiv skulle den 
som arbetar heltid ha mindre tid till förfogande för frivilligt arbete, men så verkar inte fallet vara. Våra 
resultat visar snarare det motsatta. Tesen om att ha tillgång till eller exponeras på olika arenor stämmer 
och förvärvsarbete verkar vara en viktig arena för frivilligt arbete (se även Jeppsson Grassman 1993,  
Jeppsson Grassman och Svedberg 1999). Arbetet skapar nätverk och exponerar medborgare för andra 
sociala nätverk. Den tesen gäller sannolikt även efter pensionering. Den som etablerat sig på olika sociala 
arenor under sin yrkesaktiva period tar sannolikt med sig dessa kontakter och sociala nätverk med sig in i 
pensionärstiden.  
 
Skiljer sig engagemanget åt beroende på vilken typ av boendeort man bor på? I tidigare undersökningar 
var medborgare i storstäderna mindre aktiva, och störst andel frivilligt arbetande fanns på landet och i de 
mindre städerna. I 2005 års undersökning är männen mest aktiva i samhällen som har upp till 10 000 
invånare och de är sedan lite mindre aktiva i både mindre och större ortstyper. Men männen på 
landsbygden är nu nästan lika aktiva som männen i storstäderna. Kvinnorna i den senaste undersökningen 
är något mer traditionella. Mest aktiva är kvinnorna på landsbygden, men i övrigt är engagemanget 
ungefär lika stort. Boendeort verkar tappa som viktig förklaringsfaktor. 
 
Skiljer sig engagemanget åt om man är född i Sverige eller om man invandrat5? Bland männen som 
invandrat till Sverige ser vi en lägre andel som arbetar frivilligt jämfört med svenskfödda män. Intressant 
nog ser vi att kvinnor som är födda i ett annat land än Sverige visserligen utför insatser i lägre 
utsträckning än kvinnor födda i Sverige men att skillnaderna ändå inte är särskilt stora. De invandrade 
kvinnorna utför dessutom betydligt oftare frivilligt arbete än motsvarande grupp män.  
 
Hur påverkar föräldrars föreningsengagemang det frivilliga arbetet? Vi kan se ett tydligt mönster där en 
större andel av de engagerade männen också hade föräldrar som var engagerade i ”stor” eller ”viss” 
utsträckning. Det skulle betyda att har man engagerade föräldrar ökar sannolikheten att man själv är aktiv. 
Vi kan se ett likartat mönster för kvinnorna och deras föräldrars föreningsengagemang. Det skulle kunna 
tyda på att föräldrarna är de som först börjar att ”marinera” oss i folkrörelsetraditionen.  
 
Vi har nu studerat hur olika faktorer påverkar frivilligt arbete. För att undersöka hur dessa 
faktorer/bakgrundsvariabler ökar sannolikheten för att en person ska arbeta frivilligt har vi gjort en 
modell där vi kontrollerar för olika förhållande. Här har vi gjort en diskriminantanalys i vilken variabler 
inom följande områden inkluderades: ålder, kön, socioekonomiska förhållanden och familjesituation samt 

                                                 
5 De som deltagit i undersökningen har varit hänvisade till att besvara den på svenska vilket begränsar undersökningen när det 
gäller grupper av invandrade, den är alltså inte är helt representativ för grupper som invandrat. Vi vet dock att det bara var 20 
personer som på grund av språksvårigheter inte kunde genomföra undersökningen. Det totala bortfallet var 600 personer.  
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boendeförhållanden och ortstyp. Dessutom prövades betydelsen av att individen utförde informella 
stödinsatser utanför föreningslivet. I ett andra steg analyserades en något utökad modell, där ytterligare 
några variabler inkluderades: invandrarbakgrund samt en fråga om föräldrarnas föreningsengagemang. I 
tabell 7 redovisas endast förekomsten av signifikanta samband för undersökningen 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6. Bestämningsfaktorer för frivilliga arbete 2005. Totalt, för män och kvinnor. 
 
 Utbildning Inkomst Informella 

stödinsatser  
Föräldrars 
engagemang  

Ålder 

Samtliga ** *** ** **  
Män * ** ** * * 
Kvinnor 
 

* *    

*= 0,01 = p < 0,05  ** = 0,001 = p < 0,01  *** = p < 0,001 
 
Vi ser att följande faktorer har betydelse för både män och kvinnor: utbildningsnivå (högre utbildning 
verkar göra att man arbetar mer frivilligt), den enskildes inkomstnivå (den som har högre inkomst verkar 
arbeta mer frivilligt), att man är engagerad i informella stödinsatser (att hjälpa anhöriga, vänner, släkt 
och grannar och den som gör det är också mer aktiv i frivilligt arbete) och att ens föräldrar var 
engagerade i frivilligt arbete (den som har haft aktiva föräldrar är ofta mer aktiv själv). För män verkar 
inkomst (högre inkomst mer frivilligt arbete) och informella stödinsatser (män som hjälper andra arbetar 
mer frivilligt) vara viktiga bestämningsfaktorer. Intressant nog verkar modellen inte vara lika bra att 
förklara vad som påverkar kvinnors frivilliga arbete.  
 
 
Trender i det frivilliga arbetet 
 
Olsson, Svedberg och Jeppsson Grassman (2005) pekar på några mönster och trender i 
befolkningsstudierna av frivilligt och obetalt arbete: 
 

• Det är en stor andel av befolkning som utför frivilligt arbete, 1992, 1998 och 2005. 
• Medborgarnas frivilliga arbete är stabila över tid och det är 2005 en viss ökning. 
• Många utför frivilligt arbete i flera organisationer.  
• Det har funnits en stark koppling mellan att utföra frivilligt arbete och att vara medlem i samma 

organisation. Denna koppling har försvagats, vilket på sikt vara ett hot mot ”folkrörelsemodellen”. 
• Kvinnor och yngre visar sig i mindre grad vara medlemmar och är i högre grad ”volontärer”.  
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• Män är mer aktiva, men kvinnornas engagemang har ökat över tid. Speciellt är kvinnors ökade 
frivilliga engagemang inom idrott notabelt. 

• Penninginsamling är en aktivitet som minskar över tid.  
• Styrelseuppdrag och administration är två stabila aktiviteter. 
• Frivilligt arbete inom sociala och humanitära organisationer minskar 2005, men de frivilligt arbete 

ökar i föreningar för boende, föräldraföreningar och friluftsorganisationer.  
• Det sker en omfördelning av människors engagemang. I denna studie ökar bland annat frivilligt 

arbete inom idrott men minskar i de sociala organisationerna. Nivån på engagemanget verkar vara 
konstant. 

• Människor med högre utbildning och högre inkomst verkar i högre grad utföra frivilligt arbete. 
Andra bidragande faktorer till att utföra frivilligt arbete visar sig vara om man har hemmavarande 
barn och har vuxit upp med föreningsaktiva föräldrar.  

 
En sammanfattande bild av det frivilliga arbetet är att cirka hälften av landets vuxna befolkning utför 
frivilligt arbete och engagemanget är stabilt över tid (under perioden 1992–2005). Idrott är det största 
enskilda område inom den ideella sektorn som männen utför frivilligt arbete inom idrott och motsvarande 
för kvinnor är socialt arbete. Anmärkningsvärt är också att de personer som är aktiva är de personer som 
befinner sig i en mycket aktiv fas i livet, när de har påbörjat eller gör karriär, har barn och etablerat sig på 
olika sociala arenor. Överlag framträder en bild av en person som är på väg eller har etablerat sig på 
arbetsmarknaden, är välutbildad, har barn och har tillgång till flera sociala arenor och då arbetar personen 
också frivilligt. Det finns anledning att tro att det organiserade frivilliga arbetet är en etablerad arena som 
attraherar människor att arbeta frivilligt, men som kanske framför allt attraherar redan etablerade 
människor. Engagemanget i det frivilliga arbetet ändrar också karaktär över tid. Det frivilliga arbete som 
man gör i yngre dagar är i mycket kopplat till idrott och i äldre dagar kopplat till sociala organisationer. 
Såtillvida verkar ålder vara en viktig strukturerande faktor. I unga år verkar befolkningen socialt etablera 
sig på olika arenor och på äldre dagar verkar det finnas en ”social avetableringsfas”.  
 
 
Hälsa 
 
Susanne Lundåsen (2005) har i sin studie ”Frivilliga insatser och hälsa” studerat sambandet mellan hälsa 
och frivilligt arbetet. Lundåsens studie är delstudie av ovan nämnda befolkningsstudie. Lundåsen menar 
att det inte är helt lätt att studera sambandet med hälsa och frivilligt arbete. En tankelinje hävdar 
Lundåsen är att desto friskare man är desto lättare kan man utföra frivilligt arbete, det vill säga att hälsa är 
en sorts förutsättning. Men hon säger också att det kan också vara tvärtom att man blir friskare av att delta 
i frivilligt arbete, dvs en sorts effekt av det frivilliga arbetet. En tredje variant är givetvis att dessa två 
nämnda förhållanden påverkar varandra. Vi ser också i en annan studie (Olsson, 2007 b) att det finns ett 
intressant men inte helt lättolkat samband mellan de som på olika sätt arbetar frivilligt (tabell 7). De som 
uppgav att det bland annat arbetade frivilligt mådde enligt dem själva bättre men också tvärtom i gruppen 
som uppgav att de inte arbetade frivilligt. Aktiv i detta sammanhang var personer som uppgav att de 
arbetade frivilligt, ingick i ett socialt nätverk eller gjorde informella stödinsatser och passiv i denna 
undersökning var de som inte gjorde dessa uppräknade företeelser.  
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Tabell 7. Andel i befolkningen och självskattad hälsa, uppdelat på aktiva eller passiva samt kön. 
 
Självskattad hälsa (%)  Aktiva Passiva Aktiva 

män 
Passiva 
män 

 Aktiva 
kvinnor 

Passiva 
kvinnor 

Mycket bra 38 27 39 26 38 28 
Bra 42 42 45 44 39 40 
Någorlunda 16 20 13 18 18 22 
Dålig eller mycket dålig 4 11 3 12 5 10 
 
Vi kan i tabellen (7) se att gruppen aktiva uppger att de anser sig i högre grad än de passiva ha en mycket 
bra hälsa. I gruppen aktiva säger 38 procent sig ha mycket bra hälsa och det ska jämföras med de passiva 
där motsvarande andel utgör 27 procent. I andra änden är det 4 procent som säger ha dålig eller mycket 
dålig hälsa i gruppen aktiva och 11 procent i gruppen passiva. Vi ser nästan inga skillnader mellan könen 
i denna fråga. Ser man hälsa som ett kontinuum så är det fler i gruppen passiva som upplever att de mår 
dåligt och det är fler som mår mycket bra som tillhör gruppen aktiva. Uppenbart finns det en hälsoaspekt 
kopplad till om människor är aktiva eller passiva.  
 
Ålder och självskattad hälsa brukar vara relaterat (se t.ex. Lundåsen, 2005) och man delar upp materialet 
kring självskattad hälsa och ålder finner vi nedan mönster (tabell 8). 
 
Tabell 8 Skillnader i genomsnittlig självskattad hälsa om man arbetar frivilligt eller ej 
 
 Frivilligt arbete 
Ålder Ja Nej 
16-29 år 1,67   1,69  
30-44 år 1,70  1,72 
45-59 år 1,83  2,30 
60-65 år 1,80 2,45 
65-74 år 1,80 2,30 
74- år 2,03  2,70 
(Källa Lundåsen, 2005) 
 
Lundåsen (aa) konstaterar att med ökad ålder ökar spridningen av självskattad hälsa och att det finns 
också ett visst samband mellan att arbeta frivilligt och inte. Det betyder enligt Lundåsen att dels ökar 
sannolikheten att man har något sämre självskattad hälsa med åren och dels att de som arbetar frivilligt 
verkar ha en något bättre självskattad hälsa än de som inte arbetar frivilligt även över åren.  
 
Ett annat sätt att undersöka samband mellan frivilligt arbete och hälsa är att studera personer som uppgett 
att de har besvär från någon långvarig sjukdom eller annan typ av långvarigt besvär (Lundåsen, aa). Vi ser 
även här att andelen som har uppgett att de har långvariga besvär arbetar frivilligt i lite lägre grad (tabell 
9).  
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Tabell 9, frivilligt arbete och långvarigsjukdom eller andra långvariga besvär eller nedsättningar i 
funktionen 
 

Frivilligt arbete  
Nej Ja 

Nej 69,6 %  77,8 %  Långvarig sjukdom, 
olycksfall eller någon 
nedsatt funktion Ja 30,4 %  22,2 %  

(Källa Lundåsen, 2005) 
 
Lundåsen (aa) har gjort en sammanställning över olika hälsovariabler och frivilligt arbete (tabell 10). Vi 
ser genomgående att det verkar finnas samband mellan frivilligt arbete och hälsa. Oavsett om det är mer 
kroppsligt relaterade variabler eller psykiskt relaterade hälsovariabler verkar de som arbetar frivilligt ha 
en något bättre hälsa.  
 
Tabell 10 Summering av jämförelser mellan frivilligt arbetande och inte frivilligt arbetande på 
hälsovariabler 
 
Hälsovariabler Frivilligt arbete 
Självskattad hälsa Bättre självskattad hälsa 
Långtidssjuka, funktionsnedsättning Färre 
Värk i skuldror, nacke och/eller axlar Färre med svåra besvär 
Värk i rygg, ischias och/eller höft Färre med svåra besvär 
Värk i händer, armbågar och/eller knän Fler som är utan besvär och färre med svåra besvär 
Värkindex Lägre nivå av värk 
Huvudvärk, migrän Inga statistiskt signifikanta skillnader 
Sömnsvårigheter Fler som är utan besvär och färre med svåra besvär 
Trötthet Fler som är utan besvär och färre med svåra besvär 
Ängslan, oro och/eller ångest Fler som är utan besvär och färre med svåra besvär 
Ensamhet Fler som aldrig känner sig ensamma och färre som 

ofta känner sig ensamma 
Inkontinens Inga skillnader 
Eksem eller hudutslag Inga skillnader 
Öronsus Inga skillnader 
Återkommande mag/tarmbesvär Färre  
Övervikt, fetma Inga statistiskt signifikanta skillnader 
(Källa Lundåsen, 2005) 
 
Lundåsen (aa) prövar i några med hjälp av en regressionsanalys sambandet med självskattad hälsa och 
finner att ålder, vara kvinna och att vara född utomlands ger i genomsnitt en sämre självskattad hälsa. 
Därefter går hon vidare och prövar en annan modell, där frivilligt arbete ingår med andra oberoende 
variabler för att kunna se sambandet med självskattad hälsa (utbildningsnivå, ålder, hushållsinkomst, född 
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utomland, kön, deltagande i gudstjänst, tv-tittande, upplevelse av kränkning, frivilligt arbete, antal timmar 
frivilligt arbete och delta i ett socialt nätverk). Hon finner att det finns ett samband med ålder (negativt), 
tv-tittande (negativt), frivilligt arbete (positivt) och deltagande i socialt nätverk (positivt) samt 
utbildningsnivå (positivt). Det skulle tyda på att frivilligt arbete påverkar hälsan positivt (även om 
riktningen på sambandet inte kan avgöras). Ökad ålder och TV-tittande skulle enligt denna modell 
påverka den självskattade hälsan negativt. Hon konstaterar att detta resultat ligger i linje med tidigare 
forskning.  
 
 
 
Summering och avslutning 
 
Det finns en rad saker som är värda att uppmärksamma. Vi ser att frivilligt arbete förekommer långt uppe 
i åren, men att det avtar i samband med att man övergår i pensionsåldern. Vi ser vidare att man i de äldre 
grupperna av befolkningen arbetar frivilligt något färre timmar, jämfört med snittbefolkningen. Tydligast 
gäller detta de äldre kvinnorna. Vi ser också att det finns vissa typer av frivilligt arbete som blir vanliga 
med åren och vissa typer som verkar utgå. I genomsnittsbefolkningen är idrott den i särklass största 
nischen för frivilligt arbete, men bland gruppen 65 år och äldre är det frivilligt arbete i sociala 
organisationer. Ålder strukturerar det frivilliga arbetet, både till innehåll och också i förhållande till 
kvantitet. Jag beskriver detta dels utifrån att föreningslivets dörrar öppnas och stängs under vissa perioder 
i livet. Till exempel öppnas dörrarna till pensionärsorganisationerna i de äldre åldergrupperna. Dels 
handlar det också om att medborgare i yngre år håller på att socialt etablera sig på olika sociala arenor och 
i äldre år verkar det finnas en tid i livet med en social avetableringsperiod (åtminstone utifrån de data vi 
har tillgängliga). Föreningslivets dörrar öppnas dessutom lite tydligare för socioekonomiskt mer 
resursstarka grupper och detta resursförhållande finns anledning att tro att man tar med sig in i 
pensionärsåldern. Det skulle betyda att den som har haft ett aktivt yrkesliv och föreningsliv före 
pensionsåldern så kommer det att fortsätta medan de som saknat denna förankring tidigare kommer inte 
heller när de blir äldre att arbeta frivilligt. Vi vet sedan tidigare att de som arbetar frivilligt uppger att de i 
högre grad mår bättre jämfört med de grupper som inte arbetar frivilligt.  
 
Vi kan också i denna artikel se att det finns ett samband mellan hälsa och frivilligt arbete. Kortfattat 
verkar de som arbetar frivilligt skattar sin hälsa lite bättre än de som inte arbetar frivilligt. Vi ser också att 
det finns ett samband med ålder. Överlag uppger människor med ökad ålder att de har sämre självskattad 
hälsa, men vi kan se att i gruppen äldre som arbetar frivilligt så finns det fler som uppger att de har en 
bättre skattad hälsa. Det kan nog tolkas som att den som är aktiv mår generellt lite bättre. Det går dock 
inte säga om det beror på att de som arbetar frivilligt har en bättre grundhälsa bättre och därför arbetar 
frivilligt eller om man mår bättre av att arbeta frivilligt. Det finns dock ett intressant positivt samband. 
Äldre som arbetar frivilligt skattar sin hälsa högre.  
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