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– Trends i befolkningsudviklingen (ældre, 
enlige)

– Antallet af enlige, ældre mænd er steget
med 41% siden 1990 (Momentum, 
2016)

– Stigningen forventes at fortsætte
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– Enlige har, alt efter om de er enkemænd, fraskilte
eller ungkarle, en forventet levetid der er 5,3-7,1 
år kortere end gifte mænd (Danmarks Statistik, 
2013)

– At bo alene er forbundet med øgede helbreds- og
funktionelle problemer for særligt mænd
(Nilsson, Lund & Avlund, 2008; Lund, Nilsson & 
Avlund, 2010)

– Dog er der nogen usikkerhed om betydningen af
at bo alene blandt de ældste – det kan være et 
tegn på godt funktionsniveau (Ennis et al., 2014)

– Værst ser det ud blandt kort- og uuddannede, 
hvor stigningen blandt enlige også er mest
markant (AE, 2012; Kandler et al., 2007).
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– Enkemænd har sværere ved at tilpasse
sig end enker (Hansen & Greve, 2016)

– At bo alene og at være enkemand er
risikofaktorer for depression og selvmord
(Djernes, 2006; Turecki & Brent, 2016)

– At være uden en partner øger risikoen
for ensomhed (Hansen & Slagsvold, 
2016)



The emerging crisis for older men
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– Mænd er mere isolerede end kvinder og har mindre kontakt
med børn, familie og venner (ILC-UK, 2014)

– Stigningen i enlige, ældre mænd forventes at følges med et 
tiltagende problem med ensomhed

– Ensomhed er blevet kaldt lige så farligt for helbredet som
rygning (Cacioppo, 2008)



Hvad er ensomhed?

15. maj 2018
6

Enlighed og ensomhed

– En ubehagelig oplevelse forårsaget af mangelfulde sociale
relationer i enten kvalitativ eller kvantitativ forstand (Peplau & 
Perlman, 1981)

– Forårsaget af en uoverensstemmelse mellem ønsket og oplevet
social kontakt

– Forskellige typer ensomhed:
– Social vs. emotionel (Weis, 1973)
– Interpersonel, emotionel, kulturel eller kosmisk? (Sadler & 

Johnson, 1980)
– Kronisk eller forbigående? (Lasgaard, 2016)
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– R: Åh … jamen altså, det kan være … om det er en lørdag 
eftermiddag, eller det er en søndag eftermiddag … det er 
sådan … det varierer sgu meget, men selvfølgelig mangler 
man da nogen at snakke med, 

– IW: Ja, det kan det der netværk ikke helt … hvad skal man sige 
… indfri det behov, du har?

– R: Nej. Nej, men nu er jeg så også begyndt at tage … fordi der, 
hvor jeg fik den seddel om det her projekt, det var oppe ved 
min sygeplejerske, hvor jeg kommer op hver fjortende dag, 
og hun er skidegod at snakke med … vi kan snakke om alt.
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– R: Jeg savner min far – vi kunne jo satme skændes … nej, 
diskutere hedder det.

– IW: I kunne diskutere?

– R: Det kan jeg satme fortælle dig …

– IW: Nå, okay.

– R: … og det var altså sådan, du ved, til, at de troede 
kraftedeme, vi skændtes … nej, vi diskuterede i gensidig 
respekt. Hold kæft en respekt, vi havde for hinanden.
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– R: Ja, jeg bliver ikke inviteret med mere … til parmiddage…

– IW: Nej?

– R: … nej. Altså, de samme venner, det var par, ikke også, men du 
er siet fra.
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– IW: Ja, men hvorfor tror du ikke, at I ser hinanden mere, end I 
gør?

– R: Altså, det kan jeg da godt forstå – de har jo også deres at se 
til. Altså, nu min storebror, han har jo to piger, der er blevet gift 
og har fået børn – så det er jo meget centreret om det, ikke, og 
det er helt forståeligt … men det får også en til at tænke, at man 
er alene sådan i livet, ikke.



Hvad er ensomhed ikke?
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– Ensomhed er ikke det samme som social isolation

…selvom social isolation er en risikofaktor for ensomhed



Hvem er den enlige, ældre mand?
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– Gnavne, gamle mænd

– ”Dirty old men”

– Sølle, gamle mænd

– Eneboer

Billede: Disney Pixar



Mændene
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– 39 mænd

– 60-91 år

– Lever af folkepension/førtidspension

– Bor alene i eget hjem

– Uddannelsesniveau fra 7. klasse til 
faglært



Hvordan er enlige, ældre mænd
ensomme?
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– Stor variation

– Mange er ikke ensomme
– Særligt ungkarle afholder sig fra at beskrive sig selv som ensomme

– Mest udbredt var manglen på nogen at dele dagens begivenheder med og
udveksle meninger med

– For nogle handlede ensomheden om at mangle et social netværk

– For nogle drejede ensomhed sig om en fremmedgjorthed over for 
omgivelserne

– Ensomheden udvikler sig i takt med de beslutninger, mændene træffer



Hvordan er enlige, ældre mænd
ensomme?
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– Den personlige betydning af ensomheden var i mange tilfælde
noget ambivalent
– De omstændigheder, der førte til ensomhed, kunne også

give plads til positive forandringer og selvudvikling



Hvordan er enlige, ældre mænd
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“Jeg har fundet ud af, at jeg udvikler mig. Jeg har aldrig udviklet mig. 
Det har jeg aldrig syntes. Men nu kan jeg cykle en tur op til søen og
rundt, og jeg cykler nogle gange langt omkring i landet. Jeg kan gøre
nogle af de ting nu. Det var hun jo ikke så interesseret i.”
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– Den personlige betydning af ensomheden var i mange tilfælde
noget ambivalent
– De omstændigheder, der førte til ensomhed, kunne også

give plads til positive forandringer og selvudvikling
– Den løsning, mændene oplevede, der var på problemerne, 

kunne komme i modstrid med andre personlige værdier
som fx selvbestemmelse og selvstændighed



Hvordan er enlige, ældre mænd
ensomme?
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– Prøv at beskrive lidt omkring det der med at bo sammen med 
en kvinde

– R: Jamen, det er fordi, at så kan du ikke … så vil de jo bestemme, 
hvornår du skal stå op, og hvornår du skal gå i seng, og om du 
skal have ristet brød om morgenen, eller du skal have en tør 
bolle, eller hvad fanden du skal have … det vil jeg ikke have med 
at gøre. Nej, jeg vil være mig selv.
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– IW: Jamen, hvad er nogle af de bedste ting ved at bo alene, tænker 
du?

– R: Jamen, altså det bedste er, at du selv bestemmer. Det tæller utrolig 
meget for mig. At jeg selv kan … det er ikke noget med, at jeg skal hen 
og spørge nogen, om … jeg kan sådan sige: Her! Nu! 

– IW: Ja, det er jo det. 

– R: Jeg kan sige: Nu gør jeg det! Nu tager jeg fx på højskole i fem 
måneder. Jamen, jeg er så privilegeret, at min egen familie bor 
heromkring, og så min ekssvigermor har passet lejligheden. Og så kan 
jeg bare tage af sted. 
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– R: Altså, jeg savner måske nok sommetider lidt nærhed, når jeg 
kommer i seng, ikke?

– IW: Ja. Noget intimitet?

– R: Ja. 

– IW: Ja. Men i sengen kunne du godt savne en kvinde?

– R: Ja, det kunne jeg godt. Helt sikkert. Men det må man leve 
med. Sådan noget må man jo sige til sig selv. Hvad vil man helst 
have? Hvad er vigtigst, ikke? 



Ensomhedens cykliske natur
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– Ensomhed som tilbagevendende fænomen, man forsøger at 
håndtere

…med blandet success



Coping med ensomheden

Problemløsning

– Flytte tættere på børnene
– Begynde at date
– Opsøge sociale fællesskaber
– Spise sammen med andre
– Finde meningsfulde sociale roller

Mentale strategier

– Prioritering af værdier, fx selvbestemmelse
vs. at bo sammen

– Vurdering af anstrengelserne: “Det er ikke
det værd”, “Det er ikke så vigtigt”

– Sammenligning med andre (kendte eller
forestillede) ældre mænd: ”Jeg har det
bedre end ham”

– Brug af livshistorien som ressource: “Jeg
har kendt mange – mange kender mig”

– Afvisning af fænomenet: “Jeg kan ikke
forstå, at nogen kan være ensomme”

– Omformulering til fx kedsomhed
– Afleder sig selv med fx fjernsyn
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– IW: Ja, lige præcis. Og hvad tænker du på, når du så oplever
den der følelse af ensomhed, eller hvad det nu er?

– R: Jamen, så synes … jeg føler sgu ikke andet: Ah, det er sgu træls at 
sidde her i aften!

– IW: Ja. Ja. 

– R: Ikke? Men somme tider, som jeg siger til dig: Jamen, det er sgu ikke 
noget, der sker sådan hver uge eller hver tredje dag eller hver måned. 
Nej, jeg går sgu lige ned på Anders og snakker med nogen dernede. 
Eller jeg går over på Albert og sidder og får en kop kaffe. Der kender 
jeg gud og hver mand, der kommer derover, ikke?



15. maj 2018
25

Enlighed og ensomhed

– IW: Er du nogensinde ensom?

– R: Nej det er jeg ikke. Det tror jeg, det er et univers, man selv 
skaber. Hvis man vil være ensom, så bliver man ensom. Men 
hvis man til stadighed kan sige ”goddaw”, når man går forbi et 
menneske, så kan man også komme i en dialog.
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– IW: Okay. Føler du dig nogen sinde ensom?

– R: Jeg har mønter. Jeg har frimærker. Jeg interesserer mig en del 
for kunst eller sådan noget. Jeg har to aviser. Så man kan ikke 
føle sig ensom. Så kan jeg da ringe, og så tager jeg telefonen og 
snakker med dem, jeg nu kender. Også dem i tandem-klubben.
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– IW: Ja, føler du dig ensom?

– R: Nej, ikke direkte – det vil jeg ikke sige … nej, fordi jeg har 
alligevel været så meget ude før i tiden, ikke også. Jeg har 
stadigvæk mange, som jeg kender lidt, men jeg har da kendt en 
hel del, der har været mere ensomme end mig, ikke også, fordi 
hvis ikke de har været så meget ude, og de ligesådan ikke har 
været ude på noget arbejdsplads og sådan noget.
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– IW: Nej. Men du går ikke rundt her og føler dig ensom?

– R: … nej, og der kører en masse forbi hele tiden, og derfor synes 
jeg ikke … jeg kan ikke sige, at jeg er ensom [griner let] … det kan 
man da ikke.

– IW: Nej?

– R: Jamen, jeg synes da, at det er mærkeligt, at der er nogen, der 
kan føle, at de er ensomme – det fatter jeg ikke, hvordan …
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– R: Der er da fordele ved at bo alene – at man ikke er afhængig af, at 
andre folk skal bestemme over en – men det er dæleme også 
kedeligt en gang imellem … det må jeg nok indrømme.

– IW: Okay, men hvorfor er det kedeligt?

– R: Jamen, det er fordi, at hvis man ikke har nogen at snakke med –
nu kan man bare tage sådan noget som påske, hvor det var så 
pissekoldt … altså, jeg har ikke haft nogen at snakke med … ja, 
datteren og svigersønnen kom så lige hjem her 2. påskedag … der 
var de lige hjemme og fik noget at spise og noget kaffe og sådan 
lidt. Men der sker heller ingenting derude – du kan ikke gå ud og 
snakke med et menneske, når det er så koldt … der er ingen 
mennesker ude på gaden.



Interventioner udefra
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– De interventioner, der hjalp, var målrettet mændenes
livshistorie og ensomhedens særlige betydning for dem

– Mændene afviste forsøgene på hjælp, hvis de ikke oplevede
den som meningsfuld i forhold til deres situation

– Interventioner udefra kan også modvirke mændenes egne
forsøg på at løse deres problemer
– Reduktion i indkomst, når man flytter sammen
– Børn fra tidligere forhold kan gøre det kompliceret at flytte

sammen med en ny



Et eksempel på ensomhedens
udvikling og multidimensionalitet
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Hans er 88 år og bor alene. Han har altid holdt meget af at arbejde
med biler, især som chauffør, hvilket har bragt ham i kontakt med 
mange forskellige mennesker fra mange forskellige sociale lag.

Hans begynder at opleve ensomhed, da han bliver skilt fra sin kone, 
som var nært forbundet med hans interesser. De brugte al ledig tid
på køreture og campingferier. Børnene bor langt væk og kan ikke
afhjælpe følelsen.

Efterhånden begynder Hans’ venner at flytte fra området eller
simpelthen at dø. Han beslutter sig for at flytte tættere på børnene.
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Det nye hjem er dog ikke lykken, og her tager Hans’ ensomhed til. 
Han føler sig ikke hjemme i det nye miljø. Naboerne har andre
værdier end han selv, enten fordi de er meget unge eller fordi de 
har andre interesser. Han kender flere og får en del øl med nogle af
dem i sommerperioderne, men han føler sig ikke rigtigt tilpas.

“Hvad er det for et sted, du bor?”
”Det er et forfærdeligt sted. Det er det værste sted, jeg nogensinde
har boet.”

“Nej, men det er bare… Jeg har jo kontakt til dem, men hvad skal
det nytte? Jeg passer ikke ind her. De er flinke nok, og nogle af dem
er nogle fjolser, men de er sgu flinke nok. Vi kan godt drikker en øl. 
Vi kan også godt drikke to. Men vi er ligesom ikke på, hvad hedder
det, bølgelængde. Og de er sgu heller ikke optaget af, hvad sådan
en gammel særling kan.”
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Til sidst holder Hans op med at forsøge at løse sit problem. Han 
opsøger ikke nye mennesker, og han afviser forsøg på hjælp. Han 
fylder dagen med indhold, som han påstår interesserer ham så som
at se fjernsyn og læse bøger, men han er ked af sin situation, sin 
bopæl og sin fremtid.

“Ja, gu’ er jeg ensom.”
“Jeg håber ikke, at jeg lever til næste vinter.”
“Jeg plejede at have biler, motorcykler og kvinder. Nu har jeg ingen
af delene. Der er ingen biler, der er ingen motorcykler, der er ingen
kvinder.”
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Flere personer blander sig i Hans’ tilværelse. 
Forebyggelseskonsulenten forsøger at engagere ham i lokale
netværk, men det gider han ikke. Han gider ikke til at lære nye
mennesker at kende, og han forestiller sig ikke, at de laver noget, 
der ville interessere ham.

Omvendt ønsker han sig en plads på et plejehjem eller lignende, så
han kan gå ud og snakke med de andre og spise sammen, og så gå
hjem til sig selv og være alene.

Det lykkes konsulenten at få ham til at acceptere en besøgsven en
kort overgang, ligesom besøget af intervieweren også er formidlet
af samme konsulent. Hans begrunder det dog med, at så får han da 
fred fra hende.



Pointer
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– Den enkeltes oplevelse af ensomhed må ses i relation til livshistorien, 
de aktuelle omstændigheder og den personlige betydning

– Ensomhed kan være flertydigt og ambivalent for den enkelte

– Mens nogen kan snakke frit om ensomhed, bruger andre forskellige
strategier til at tale om det og acceptere hjælp, fx at placere
problemet hos en anden eller at omformulere det til noget mindre
farligt som fx kedsomhed

– Interventioner må tage højde for både dette og for forskelligheden
blandt enlige, ældre mænd



Tak for opmærksomheden

krfh@via.dk
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