
 

   
    
   

   1 

 

 

 

 

 

 

                Endelig afrapportering af projekt: 

           ’Enlige, ældre mænd: livskvalitet, maskulinitet og sundhed’ 

               Sagsnr. 00010142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

   
    
   

   2 

Aarhus den 5. april 2019 

 

 

Til Velux Fonden. 

 

I foråret 2015 modtog projekt ’Enlige, ældre mænd: livskvalitet, maskulinitet og sundhed’ en bevilling på 

max kr 2.271.120 af Velux Fonden samt kr. 177.600 af Fonden Ensomme Gamles Værn for en 

bevillingsperiode, som slutter i april 2019.   Efter tildeling af bevillingerne fik lektor, cand.psych Kristian 

Park Frausing en tillægsbevilling fra VIA University College og Aarhus Universitet med henblik på at 

erhverve ph. d. graden i forbindelse med projektet. Dette delprojekt afsluttes i februar 2020. 

Hermed følger en redegørelse for, hvad projektgruppen har arbejdet med og gennemført i bevillings-

perioden.   

 

Projektets baggrund 

Igennem gerontologiens historie har der været en tendens til kønsskævhed i studiet af ældre, bl.a. fordi 

alderdommen har været anset for at være ’kvindens alder’, idet kvinder statistisk set lever længere end 

mænd, og for gifte kvinders vedkommende ofte tilbringer en del af deres alderdom med at passe deres 

syge ægtefæller, for derpå at gå over i enkestanden.  Ældre mænd, derimod, har været en noget glemt 

kategori samtidig med, at det har været kendt i mange år, at især ældre, kortuddannede, enlige mænd er 

mere syge og lever kortere end kvinder og gifte mænd med lange uddannelser.  Ældre, enligtboende mænd 

har således stort set udelukkende optrådt som en statistisk kategori i forskningen.  Ifølge den amerikanske 

antropolog, Robert L. Rubinstein, er den aldrende mand ’den glemte mand’. På baggrund af statistik over 

sygeligehed og dødelighed hos ældre mennesker har det dog i mange år været kendt i gerontologien, at  

uudannede eller kortuddannede, enligt boende ældre mænd i gennemsnit dør tidligere og har en større 

sygelighed i alderdommen end gifte højtuddannede mænd har.  Der er tydelig statistisk evidens for, at 

uddannelsesniveau og civilstand er vigtige faktorer for en sund alderdom.   

               Da forskergruppen kommer fra sundhedsområdet i VIA University College, har det været 

oplagt at udforske den gruppe ældre, der ifølge statitikken klarer sig dårligst som gamle med henblik på 
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at eksplorere dybere i deres tilværelse og dagligdag, som vi ikke ved noget om, samt at undersøge, hvad 

man evt. kan gøre fra sundhedsområdet for at forbedre deres liv. Yderligere er det vores forpligtigelse at 

forske til de sundhedsuddannelser, som udbydes på VIA UC med henblik på at trække aktuelle og 

fremtidige sundhedsbehov frem i lyset.   Her er den enligtboende, kortuddannede, ældre mand et 

indlysende valg.  I forhold til nutidens store optagethed af ’ulighed i sundhed’ synes et sådant 

forskningsprojekt også at være oplagt.  

 

Ansøgningen 

Samtidig med beslutningen om at søge midler til at undersøge denne mandegruppes tilværelse og 

hverdagsliv blev den enlige ældre mand genstand for en stadigt mere udbredt generaliserende diskurs i 

samfundet om den enlige mands elendighed – først og fremmest i form af ensomhed.  Det samme gælder 

bevillingshavernes  projektansøgning, som i sin tid var skrevet i bedste mening om den kortuddannede, 

ældre enlige mands generelle elendighed – som udpeget af den epidemiologiske forskning. Måske ikke så 

overraskende kan det med det samme afsløres, at det imidlertid ser ud til, at virkeligheden er mere broget 

og varieret end det billede den epidemiologiske forskning lægger op til.  

Måske var det mest visionære i projektansøgningen denne betragtning: ’Et første bud på en indsats kunne 

således være, at en eller anden form for optimering af enlige – og måske også ensomme – ældre mænds 

sociale liv vil give mening og mere livskvlitet.  Man kan forestille sig en blanding af interventionsformer: 

såvel individualiserede, såkaldt ’håndholdte’, tilbud til den enkelte som mere fællesskabsorienterede 

tilbud.’  Formålet med projektet blev formuleret på følgende måde: 

’Nærværende projekt sigter mod at bidrage med viden om enlige, ældre mænds behov og hverdagsliv, og 

mod udvikling af interventionsforsøg, hvis formål først og fremmest er at tilføre ressourcefattige enlige 

ældre mænd større livskvalitet.  Målet er at udvikle en interventionsmodel i samarbejde med en endnu 

ikke udvalgt kommune og i samarbejde med de mænd, som er i fokus i projektet. Centralt i denne 

sammenhæng står begreberne meningsfuldhed, respekt og værdighed.’  

’Sandsynligvis vil resultaterne af undersøgelsen blive dobbelt: 1. udpege sundhedsmæssigt mindre 

ambitiøse, men livskvalitetsmæssigt mere ambitiøse måder at forbedre tilværelsen på, og 2. udpege 

forebyggelsesmæssige tiltag, før det er for sent, og som i særlig grad kan nå denne risikogruppe.’  
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Det har således fra starten været afgørende for os ikke at blive opfattet som ’sundhedspoliti’ af vores 

informanter, men som interesserede udforskere af deres tilværelse med henblik på at finde ud af først og 

fremmest eventuelle mulige sociale forbedringer. 

 

Projektforløbet 

Meget hurtigt i starten af projektforløbet blev forskergruppen stillet overfor følgende forskningsmæssige 

og etiske dilemmaer:  

1. Hvordan skulle vi rekruttere deltagere til vores undersøgelse, uden at det blev en selvopfyldende profeti 

om elendighed? Hvis man søger elendighed, er sandsynligheden stor for, at man finder elendighed. Det 

har således været vanskeligt at finde et neutralt udgangspunkt for udvælgelseskriterier.  Vi besluttede at 

søge mænd til projektet som levede op til følgende kriterier, som bliver brugt i statistikken: - alder: 65+ 

år, - uddannelse: ingen uddannelse, kort uddannelse eller håndværkeruddannelse, - boform/civilstatus: 

enligtboende, - indkomstgrundlag: udelukkende folkepension samt lidt ATP, - helbredsstatus: mindst én 

kronisk sygdom.  Desuden besluttede vi, at det ikke var ’manden på bænken’ eller den ældre hjemløse 

mand, vi søgte, men den ældre mand med egen bolig og dermed mænd i en noget mindre udfordret 

livssituation.  ’Den hjemløse mand’ som gruppe blev i øvrigt samtidig dækket ind af to danske 

antropologiprojekter af henholdsvis post. doc. Henrik Hvenegaard og ph.d. Jon Dag Rasmussen. 

2. Derudover blev vi hurtigt opmærksomme på, at stigmatiserende omtale i pressen var uheldig; for hvem 

vil deltage som repræsentant for  en stigmatiseret gruppe?  Derfor blev vi mere forsigtige med vores måde 

at omtale gruppen på.  Vi ændrede derfor hurtigt ’lavtuddannede’  til ’kortuddannede’ og brugte slet ikke 

ordet ’ressourcefattige mænd’ mere, selvom ressourcebegrebet som sådan spiller en vigtig rolle i projektet.    

 

Første delprojekt 

Da projektet var startet, blev projektgruppen af Dansk Gerontologisk Selskab inviteret til at skrive et 

kapitel om ensomhed og alderdom i en planlagt og nu udgivet antologi om ældre og hverdagsliv:: At skabe 

gode dage. Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv (2016). Vores kapitel hedder: ’Er ensomhed skæbne ved høj 

alder?’ og er en kritisk undersøgelse af den måde, man almindeligvis forstår ensomhedsbegrebet på i 

ensomhedsundersøgelser.  Det viste sig at være en nyttig opgave i forhold til at forstå den måde, mændene 

i vores kvalitative undersøgelse gennemgående forholder sig til deres status som enligtboende på.  De er 
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ambivalente overfor at bo sammen med nogen: de nyder deres frihed, men ind i mellem savner de også 

en partner at tale med.  Ikke under nogen omstændigheder ønsker de fleste at få en partner til at flytte 

ind i deres hjem. 

 

Andet delprojekt 

Det har fra starten stået klart, at kommunernes forebyggelseskonsulenter ville være en central 

informantgruppe for os at få kontakt med, da de er den gruppe i det primære sundhedsvæsen, der har 

den systematiske kontakt med og overblik over den gruppe mænd, som ikke er tilknyttet hjemmeplejen.  

Det fremgår af projektansøgningen, at vi planlagde at udføre en national survey rettet mod Danmarks 

forebyggelseskonsulenter med henblik på at få deres mening om disse mænds livsforhold og behov.  I 

forbindelse med gennemførelsen af surveyen belsuttede vi, at vi også ville inddrage data fra Den 

Nationale Sundhedsprofil, hvor det er borgerne selv, der informerer om deres helbredstilstand, samt 

endelig data fra Danmarks Statistik med data om mændendes forbrug af offentlige sundhedsydelser.  Det 

er således et deskriptivt projekt med tre forskellige vinkler på mændene.  Disse tillægsbeslutninger har 

forsinket projektet, da det tog en del tid at få adgang til Den Nationale Sundhedsprofil og til Danmarks 

Statistik.  Artiklen er færdig og sendt til bedømmelse hos tidsskriftet ’Ageing & Society’. Titel: ’Health 

and wellbeing in old age: the case of old men living alone’.  Der konkluderes i artiklen, at enlige ældre 

mænd er en heterogen gruppe, og det er derfor nødvendigt med et differentieret syn på deres behov i 

forhold til sundhedstilbud. Forebyggelseskonsulenterne i kommunerne udtrykker en udfordring omkring 

at få forbindelse til mændene og efterlyser aktivitetstilbud målrettet gruppen.  Mændene selvrapporterer 

deres helbred værre og bruger færre specialiserede sundhedstilbud end mænd, som er i forhold.  Til 

gengæld bruger de enlige mænd oftere gratis sundhedstilbud som for eksempel praktiserende læge end 

mænd, som er i forhold.  

 

Tredje delprojekt 

Udover den nationale survey med Danmarks forebyggelseskonsulenter har vi udført en række 

fokusgruppeinterviews med forebyggelseskonsulenter i Region Midt. Det drejer sig om konsulenter fra 

Ikast-Brande, Holstebro-Struer, Viborg, Silkeborg og Aarhus. Disse interviews viste sig at være lidt af en 

guldgrube i forhold til at få et nuanceret billede af forskellene imellem de enligt boende mænd og 

betydningen af deres sociale baggrund forstået som forskellige former for samliv.  
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Forebyggelseskonsulenterne har også mange ideer til, hvad man kan gøre for de mænd, som har 

udækkede sociale og beskæftigelsesmæssige behov.  Samtidig – og helt uventet – har vi også via dette 

materiale fået et interessant indblik i, hvad netop denne historisk set relativt nye forebyggelsesinstitution 

i Danmark betyder for Danmarks enligt boende gamle.  Da materialet blev så godt, besluttede vi at få 

samtlige interview transkriberet, og vi har i dette forår startet analyse af disse med henblik på to artikler 

til  publikation i Tidsskriftet Gerontologi.  Den ene artikel skal handle om betydningen af denne 

forebyggelsesinstitution for ikke mindst de gamle mennesker, der kan have sociale og 

beskæftigelsesmæssige problemer.  En betydning, som ikke var tilsigtet, da ordningen blev gennemført i 

1990’erne. Den anden artikel skal omhandle hvilke mænd, konsulenterne anser for at have sociale og 

beskæftigelsesmæssige problemer, samt gode ideer til, hvad man kan gøre ved dem. Det er dog tydeligt, 

at forebyggelseskonsulenterne i sig selv er et godt tilbud til mændene.  Dertil kommer den nye lov om 

mulighed for en forstærket indsats overfor ensomme gamle ved hjælp af forebyggelseskonsulenterne. 

 

Fjerde delprojekt 

Det var oprindeligt planen, at vi skulle gennemføre interview x 2 i hjemmene med 20 personer fra vores 

målgruppe.  Men da der blev bevilliget et ph.d.stipendium til projektmedarbejder Kristian Park Frausing, 

besluttede vi at fordoble deltagerantallet.  Det har dog samtidig forlænget projektperioden.  

           Vi har rekrutteret mænd fra Nord- og Midtjylland og fra land-og byområder her. Mændene er dels 

rekrutteret via hjemmepleje, forebyggelseskonsulenter samt annoncering. Det har ikke været vanskeligt 

at få mænd til at deltage.  Ikke mindst gav annonceringen mange informanter.  Vi er klar over, at deltagelse 

på eget initiativ kan give en skævhed i den population, man undersøger, i form af mere aktive og 

udadvendte personer med et godt mentalt helbred.  Men stadigvæk lever disse mænd  op til de statistiske 

kriterier, og socialt stammer de næsten alle fra særdeles fattige kår. De er interviewet to gange – begge 

gange i deres hjem, så vi kunne få et godt indtryk af deres hverdag.  Første gang om deres hverdagsliv og 

deres eget syn på og grad af tilfredshed med deres tilværelse.  Anden gang har interviewet handlet om 

deres livshistorie og de værdier, de er vokset op med. Alle interviews er transkriberet og ved at blive 

analyseret af Kristian Park Frausing, idet de skal indgå i hans ph.d.afhandling, som har afleveringsfrist i 

februar 2020. 
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Femte delprojekt 

På baggrund af vores interviewdata er vi i gang med at skrive en artikel om forholdet imellem maskulinitet, 

sundhed og alderdom.  Spørgsmålet er, om mændene har et ‘traditionelt’ maskulinitetsbegreb i form af 

emotionel indelukkethed, trang til autonomi, dominans og fysisk styrke, som kommer i konflikt med 

aldersbetinget tilbagegang og behov for at søge hjælp.  Artiklen er færdig i løbet af foråret og skal sendes 

til bedømmelse i Int. J. of Men’ s Health.  

 

Sjette delprojekt 

Er ideoplægget til en bog om den enlige, ældre mand. Bogen skal samle den viden, vi har fået fra projektet, 

og skal henvende sig til forskere, praktikere og ældre mennesker. Da Danmark har ca. 1 mill 

singlehusholdninger, som ikke alene består af gamle mennesker, der er blevet alene, men først og 

fremmest er udtryk for en almen kulturændring, hvor mange yngre mennesker bor alene, ser det ud til, at 

denne boform nu også breder sig ind i alderdommen. Derfor er der behov for at publicere den aktuelle 

viden på området – herunder ikke mindst at pege på muligheder for at udvikle åbne netværk, som 

eventuelle isolerede singler let kan melde sig ind i.  Siden projektet startede, er der dog kommet meget 

samfundsmæssig fokus på ældre menneskers behov for at deltage i sociale sammenhænge på mange 

måder i form af mange slags aktiviteter, hvor især fælles spisning har bredt sig nærmest til at blive en 

national aktivitet, og hvor der er åben adgang for alle i de lokalsamfund, hvor de finder sted.  Desuden 

viser ny forsking, at fysisk aktivitet har størst effekt på sundheden, når den finder sted i sociale 

sammenhænge.  Derfor er ’sociale foranstaltninger’ en genvej for den gamle mand til at forbedre egen 

sundhed og livskvalitet. 

 

Formidling 

Den 11.4.19 afholder projektdeltager Michael Smærup en konference målrettet 

forebyuggelseskonsulenter om ulighed i sundhed på VIA University college, hvor bl.a. projektdeltager 

Kristian Park Frausing holder oplæg om ensomhed med udgangspunkt i projektet.  

I 2020 vil projektet blive præsenteret på den nordiske gerontologiske kongres i Island. 

I 2020 vil Kristian Park Frausings ph.d.afhandling være færdig. 

I 2020 vil vi ligeledes afholde en konference på AU om den enligtboende, ældre mand. 
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Igennem hele projektperioden har projektgruppen formidlet projektet i mange sammenhænge, som det 

fremgår af de tre delrapporter, der tidligere er fremsendt til Velux-fonden. Man kan ligeledes følge 

projektet på vores hjemmeside:  http://projekter.au.dk/gamlemaend/   

 

Venlig hilsen 

Karen Pallesgaard Munk 

Aarhus den 5. april 2019     

          

VIA UNIVERSITY COLLEGE        
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