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Danske Ældreråd: Ældrepolitisk konference 

Vingstedcentret, 24. oktober 2017

Christine E. Swane, mag.art. i kultursociologi, ph.d. 

Direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn

Når mennesker har brug for mennesker! 
Hvad har sociale relationer med 
forebyggelse at gøre?
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Hvad gør Fonden Ensomme Gamles Værn?

Forskning

Sociale projekter

Ferier 

Legater

Særlig indsats:
De ældre, der har mindst – økonomisk og socialt
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Væsentlige aspekter af det sociale

• Social responsivitet

(Johan Asplund, sociolog og socialpsykolog)

• Ansigt til ansigt-relationer

(Alfred Schutz, videnssociolog)

• Berøring og sansestimulation

(C. Oster, geriater)
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Sundhedsmål: KRAM – faktorer 

Mental sundhed

Ensomhed

Kost – Rygning – Alkohol – Motion
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Stærke sociale relationer

• Højere livskvalitet 

• Mindre sygdom

• Overvinder lettere sygdom

• Lever længere
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Sociale relationer – forskelligt indhold

• Emotionel 

• Praktisk

• Følgeskab
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Samfundsmæssige faktorer

• Tyndere, flydende netværk 

• Voksende risiko for isolation

• Individualisering

• Ændrede solidaritetsmønstre

• Teknologisk udvikling i raketfart
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Hvordan kan vi tale om ensomhed?

• De fleste ældre mennesker er ikke ‘ensomme’

• Ensomhed opleves på forskellige måder, af 
forskellige årsager

• Ensomhed kan opleves kortvarigt i bestemte 
situationer

• Ensomhed kan være tilbagevendende, langvarig 
og invaliderende

• Tabu – svært at tale om, også med sine nærmeste
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At være alene –

at føle sig alene
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Alvorlig ensomhed

(Lasgaard & Friis, 2015)
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Alvorlig og moderat ensomhed

(Lasgaard, Friis & Shevlin 2016)
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Gennem livet – hvad skal lykkes?

• Små børn – danne venskaber gennem fysisk nærhed og 

aktiviteter sammen

• Større børn – kvalitet af venskaber, bekræftelse, 

forståelse, selvsikkerhed, empati – accept af 

jævnaldrende gruppe

• Unge og yngre voksne – kvalitet af venskaber, intimitet 

– gruppevenskab, social status – (kvalitet i) romantisk 

relation  

• Voksne – parforhold, kvalitet af parforhold

(Qualter et al. 2015)
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Fællesskab                             Nærvær
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To perspektiver på sociale relationers 
betydning i alderdommen

• Ensomhed kan blive alles lod i alderdommen

• Ældre i en socialt og økonomisk udsat position
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Tab, svækkelse, alderdommens udfordringer

• At miste ægtefælle, partner, kæreste

• Sygdom – demens, apopleksi, depression, KOL

• Funktionssvækkelse – høretab, nedsat syn, mobilitet

• Modtager af hjemmehjælp 

• Nødvendig flytning, at miste sit hjem, bolig i institution

• Tab af autonomi og gensidighed, afhængighed af andre

• Eksistentielle udfordringer, afmagt, døden

• 24 timer i døgnet – de fleste timer alene
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Ældre i en særligt udsat position

• Liv med handicap

• I fattigdom

• Liv med misbrug

• Hjemløs med eller uden 
bolig

• Indvandrer eller 
flygtning 
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Palle 
alene
i verden

Ensomhed 
midt i livet

Mary 
Fonden
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Tilbageblik på opvæksthjem og ungdom 

• tung stemning og få besøgende

• megen tid alene 

• mobning

• sygdom, svære skilsmisser, dødsfald

• mangel på støtte fra forældre og andre voksne

• følelse af at være anderledes

• mangel på erfaring med nære sociale relationer 



22

”Det ligger måske fra mit barndomshjem, at jeg har lidt svært 
ved at lukke nogen ind. Fordi Far havde meget arbejde og 
magtede ikke ret meget ”gæsteras”, som de kaldte det. Mor 
følte ikke noget behov. Det var nok det, der plagede vores 
barndomshjem, men jeg har ikke tænkt over det som barn. 
Børn er bare i det. 

Jeg kan huske, da Mor overtalte mig til, at ”jeg ikke havde lyst 
til at holde fødselsdag”. For så var hun fri for at skulle have alle 
ungerne hjem… 

Bagefter har jeg tænkt over det, at hun overtalte mig: ”Du har 
da ikke lyst til at holde fødselsdag, har du?”. Sådan lagde hun 
ordene i munden på mig. Og: ”Nej, det havde jeg da ikke”. Det 
var først, da jeg blev lidt ældre og ikke selv blev inviteret til 
noget som helst, at jeg tænkte over det. Jeg blev jo holdt ude.”
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”Jeg har det skidt, indtil jeg ved, hvor jeg skal sidde henne og 
helst ved nogen, som jeg kender, hvis der er en plads. Så kan jeg 
blive utrolig taknemmelig for et smil og ”værs’go’, her er en 
stol!” 


