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Kapitel 1

1:5,6 MIO. MENNESKER

INTRODUKTION

I dette kapitel forholder jeg mig til skalaen “1:5,6 mio. mennesker”, skalaen 
som handler om mit blik på samfundet og det at være et menneske ud af de 5,6 
millioner indbyggere i Danmark. Jeg ser kort på velfærdsbegrebet ud fra “at 
fare vel” for herigennem at brede velfærdsbegrebet ud og introducere et mere 
menneskeligt syn på velfærd.
Derudover danner jeg et overordnet billede af væsentlige forandringer i vores 
samfund og familiestrukturer, som har indflydelse på vores relationer og 
indbyrdes forhold, da jeg mener at det må stille nye krav til, hvordan vi bør 
organisere os og nytænke vores velfærdsinstitutioner.
Endeligt ser jeg på de demografiske ændringer via afsnittet “Forsørgelses-
byrden”, som tegner et billede af vor tids store udfordring; at der bliver flere og 
flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder, hvilket har betydning for “den 
uskrevne kontrakt mellem generationer”.
I afsnittet “Ensomme ældre” går jeg ind i en af tidens store problematikker 
på ældreområdet og ser på, hvilke omkostninger det har for samfundet, samt 
hvorledes møder mellem generationer - det at ”være noget for nogen” kan 
bidrage til at forebygge ensomhed blandt ældre og til at skabe et samfund, 
hvor vi kommer hinanden mere ved.
Slutteligt vil jeg i afsnittet “Refleksion” ridse mine tanker op om vores samfunds 
forandringer. Jeg mener, at vi er nød til at ændre vores måde at organisere os 
på. Jeg ser møder mellem generationer som en lille del af løsningen. Hvordan 
vi ved at organisere os anderledes kan få merværdi ud af noget, mange i dag 
groft set kun ser som en udgift.
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standardisere og effektivisere vores velfærd. Det er blandt andet sket via effektive funktions-
opdelte bygninger. Men det har også ført til en opdeling af mennesker. Vi har samlet alle vores 
børn i en bygning, hvor de kan passes og udvikle sig mest muligt. Vi har samlet alle vores 
ældre i boligkomplekser med ældre- og plejeboliger, så plejen og hjælpen kan effektiviseres. 
Det har ført til en silo-tænkning, hvor alt er blevet opdelt efter funktion og effektivitet. 
I vores søgen efter at effektivisere har vi glemt de menneskelige aspekter – at være glad og 
have det godt, som har en stor betydning for at udvikle sig i en positiv retning. I dag er vi 
blevet opdelt, og vi ser ghettoer, der adskiller ikke bare de sociale lag men også generationer. 
De ældre samles et sted, børnefamilier et andet sted ect. Velfærdsinstitutionerne er også 
adskilte – børn passes et sted, ældre et andet sted. Sådan som vi har indrettet vores velfærd i 
dag, mener jeg, at vi fremmer adskillelse, på trods af at vi burde gøre det modsatte. I bund og 
grund tror jeg, at de fleste ønsker et samfund, hvor vi er sammen på tværs af alder, sociale lag 
osv., men vi har på en eller anden måde glemt at have det for øje. Vi skal derfor til at gentænke 
vores velfærdsinstitutioner, så vi får et samfund, hvor generationer mødes.

SILOER

Før velfærd

Velfærd

Fremtiden ?

FAMILIEN I FORANDRING

Vores samfundsudvikling over de seneste 200 år har betydet en væsentlig ændring af vores 
familiemønstre. I det danske bondesamfund var familien en form for arbejdsfællesskab. 
“Bondegårde blev drevet som produktionsenheder, hvor alle - blodsbeslægtede såvel som ansatte - betragt-
edes som en del af familien og havde deres plads og opgaver. Det betød at mange generationer boede og 
arbejdede sammen i hverdagen, og man havde et stærkt afhængigheds forhold til hinanden.”(Blaakilde, 
2011, side 84). 
For ældre mennesker betød det, at de oftest boede sammen med den yngre generation og 
deltog i den daglige drift af bondegården, så vidt det var muligt. For børnenes vedkommende 
betød det, at de fleste deltog i arbejdet på gården.
Med industrisamfundets indtog kom en ny familietype frem. Familien var ikke længere et 
produktionsfællesskab, men et følelsesbaseret fællesskab, hvor der med tiden blev mere og 
mere fokus på individet. Familieidealet for arbejderfamilien var en familie, hvor faderen 
arbejdede udenfor hjemmet, og moderen var hjemmegående husmor og tog sig af børnenes 
opdragelse. 

Kvindernes fremgang på arbejdsmarkedet i 60´erne har resulteret i endnu en stor ændring 
i vores familiestrukturer eller i hvert fald i familiens funktion. Mange af familiens tidligere 
opgaver og ansvar er blevet velfærdsstatens. I dag er kvindernes ugentlige arbejdstid uden-
for hjemmet næsten den samme som mændenes, og de huslige opgaver varetages af begge 
forældre. Denne ændring har betydet en stor fremgang af offentlige institutioner. Fra 70erne 
til 90erne var der en stor stigning i antallet af vuggestuer og børnehaver, og fra 80erne har det 
været almindeligt for børn mellem 0-10 år at være i daginstitution. Ligeledes har udviklin-
gen betydet, at hvor det tidligere var familien der tog sig af de ældre, er det nu typisk det 
offentlige. Den store fremgang af velfærdsinstitutioner har medført en funktionsudtømning 
af familien, idet det der før var familiens ansvar nu varetages af det offentlige. Dette betyder 
at generationerne i familien ikke længere har det samme afhængighedsforhold til hinanden, 
og generationerne får nye roller. “Med kernefamiliens kraftige tryk på 

trekantsforholdet far-mor-børn blev der 
mindre fokus på andre familiemedlemmer, 
bl.a. de ældre. Samtidig blev den viden, som 
de ældre familiemedlemmer havde levet 
med og efter, uaktuel set i de unges øjne, 
fordi den tillærte viden fra henholdsvis 
borgerskab og uddannelse fremstod som 
mere attraktiv og rigtig.”

Samfundets forandringer har haft en stor 
betydning for de ældres rolle, hvor de før var 
meget respekteret, blandt andet fordi de havde en 
vigtig erfaring og viden -og kunne lære fra sig, har 
udviklingen med uddannelser til alle betydet, at 
de ældre ikke længere har en fremtrædende rolle.  
Samtidig har børnenes hverdag også ændret sig 
radikalt. Hvor de før blev passet hjemme og derfor 
havde rigtig meget voksenkontakt, bliver de nu 
passet i instititutioner, hvor få voksne skal tage sig af 
en meget stor børnegruppe.  (Blaakilde, 2011, side 88)

Figur 3
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fortsat at se den som en kernefamilie med far, mor og børn. Børnene er centrum for fami-
lien, og det anses for forældrenes opgave at skubbe deres børn frem i verden. Det betyder, 
at der er meget lidt fokus på de ældre generationer i familien, som skubbes længere og 
længere væk fra centrum af familien. (Blaakilde, 2011, side 89) I dag ser mange deres “egen 
familie” som sig selv og deres børn – de ældre og gamle ligger udenfor dette. Som det ses 
af figuren, er børnene det klare centrum for familiestrukturen, og forældrene forventes at 
tilsidesætte deres behov for børnene. Bedsteforældrene ligger udenfor kernefamilien, men 
forventes samtidig at stå til rådighed for den og særligt at bidrage med at passe børnene. Den 
fjerde generation, oldeforældrene ligger yderligere et led ude og er dermed skubbet helt ud 
i periferien. Det er ellers denne generation, der ofte har brug for hjælp i hverdagen.

FAMILIÆRE OG “FRIVILLIGE” BÅND

Børn

“Jeg hjælper stadig min ældste datter. Det er på en mærkelig måde helt omvendt. Men 
det er helt frivilligt. Jeg har selv foreslået det. Jeg gør det for at holde kontakt med mine 
børnebørn, fordi når de engang bliver ældre, så vil de aldrig have tid til at besøge mig. Det 
er lidt trist, men sådan er det altid. Det er jo sådan, at bedstemødre bekymrer sig mere 
om børnebørnene end den anden vej rundt. Kærlighed går altid den vej. Man kan aldrig 
forvente at få det tilbage, man selv har givet” 

Figur 4

At familien mister sine bånd mellem generationerne bekræftes yderligere af sociolog Chris 
Phillipson, der har beskæftiget sig med gerontologi gennem mange år. I sin bog Ageing 
beskriver han, at studier på den ene side viser, at ældre menneskers sociale verden først og 
fremmest domineres af familien, sekundært af venner og bekendte. Men paradoksalt nok 
viser undersøgelser, at familien mister sine bånd mellem generationerne. Han påpeger dog, 
at det er højst sandsynligt, at udviklingen har ført til, at der i dag opstår flere typer af sociale 
bånd - særligt ikke familiære relationer. “there can be little doubt that the network of poten-
tially significant relationships is becomming enlarged” (Phillipson, Ageing, side 116) 
Der kan være et stort potentiale i frivillige bånd og relationer. Hvor man ved sin familie er 
blodbeslægtet og født til at have en “tvungen” relation, er “frivillige” bånd dem man har til 
venner, naboer og bekendte og altså selv vælger. Disse frivillige bånd har potentiale til at 
fungere som en erstatning for de familiære bånd, som vi ser en tendens til at miste. Chris 
Phillipson mener, at demografiske ændringer vil føre til en stigning i multigenerationelle 
bånd. Han kritiserer videnskaben for i for høj gad at have haft fokus på familiære- og stærke 
bånd og taler for, at man i fremtiden skal fokuserer mere på “frivilige” og mindre stærke bånd, 
da fremtiden kan betyde, at vi vil se en vækst i disse, og de dermed bliver vigtigere for vores 
hverdag. At skabe møder mellem generationer vil fremme disse “frivillige” bånd, og man kan 
håbe, at man i fremtiden vil se flere af disse, samt at forskningen også vil følge op på det.

 (Blaakilde, 2011,side 90)
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ENSOMME ÆLDRE

En undersøgelse foretaget af Marselisborg 2012 viser, at hver fjerde ældre i Danmark ofte 
eller af og til føler sig ensom. Ser man på en undersøgelse af Den Nationale Sundhedsprofil 
2013 viser det, at 4,6% af 65-74-årige og 9,7% af personer på 75 år og derover ofte føler sig 
uønsket alene. I den forstand svarer tallene til, at ca. 65.000 over 65 år er ensomme. (egv.dk)

Tallene har ført til meget opmærksomhed både i de offentlige og politiske debatter, og i dag er 
der sat mange forskellige initiativer i gang for at nedsætte antallet af ensomme. Blandt andet 
er der for nyligt oprettet en ”folkebevægelse mod ensomhed”. En sammenslutning af over 50 
organisationer der er gået sammen om at halvere antallet af ensomme frem mod 2020. Men 
måske bør vi også ændre nogle dybere og mere grundlæggende ting i vores samfundsstruktur 
for at forebygge ensomhed. Måske mødet mellem generationer kan blandt andet betyde at 
færre ældre bliver ensomme.

Ensomhed kan være skyld i; 
    - depression
    - større risiko for selvmord
    - nedsat hukommelse og læring
    - antisocial opførsel
    - forøget stress niveau
    - progression af Alzheimers
    - forøgelse af alkohol forbrug
    - ændret hjernefunktion
    - større risiko for hjertekarsygdomme
    - forhøjet risiko for slagtilfælde. 

(Cacioppo, J. T., Fowler, J. H., & Christakis, N. A. (in press). Alone 
in the crowd: The structure and spread of loneliness in a large 
social network. Journal of Personality and Social Psychology.)

Der er god grund til at forebygge ensomhed. Mange studier viser nemlig en sammenhæng 
mellem ensomhed og fysisk og mental nedsættelse. Studier fra University of California viser, 
at ældre, som er isolerede, har 59 % større risiko for mental eller fysisk nedsættelse, og at der 
er 50 % større risiko for af blive svækket i forhold til daglige gøremål såsom at klæde sig på, 
bade, spise, gå på trapper mm. Sammenhængen mellem vores sociale liv og fysiske velvære 
understøttes yderligere af psykolog Susan Pinker;”Our social ties influence our sense of satisfaction 
with life, our cognitive skills, and how resistant we are to infections and chronic disease.” (Pinker, 2014, 
side 9)
Både de ældre selv samt velfærdsstaten vil nyde godt af, at de ældre i længere tid kan klare sig 
selv og ikke har brug for hjælpemidler eller pleje. Det er derfor vigtigt, at samfundet tager 
ansvar for at nedbringe antallet af ensomme ældre.

Der er en sammenhæng mellem en persons sociale liv og muligheder for at overleve og blive 
helbredt ved en alvorlig sygdom. Et studie, fra University of California i 2006 af tre tusinde 
kvinder med brystkræft fandt, at de der havde et stort netværk, havde 4 gange større chance 
for at overleve end dem med et lille netværk. (Pinker, 2014, side 9)

Sociale relationer og bånd kan bestå af mange ting. Familie, venner og bekendte antyder 
en lang række af forskellige forhold – nogen med stærke andre med svagere bånd. I mødet 
mellem generationerne børn og ældre fokuserer jeg primært på ikke familiære møder. Men 
er de overhovedet vigtige? Ja, studier viser, at det har en stor betydning, at man både har 
stærke og svage bånd. Faktisk er det vigtigste, at man har mange forskellige sociale relationer 
på forskellige niveauer. I the Village Effect henviser Susan Pinker til et interessant studie af 
syv tusind indbyggere i byen Alameda County. Her var konklusionen klar – dem med et bredt 
udsnit af sociale ansigt-til-ansigt relationer, var dem, der havde størst chance for at leve et 
langt liv og dem, der havde få relationer på få fronter, var dem, der havde størst risiko for 
ikke at blive så gamle.”What was most important was being a part of a community in more ways than 
one – not just by being happily married, not only by belonging to clubs and groups, but being involved in 
several of these activities and relationships at the same time”  (Pinker, 2014, side 65)
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kommer af en række livssituationer, som er særlig knytter til aldring (Marselisborg, 2012).
Tab af kroppens fysiske funktioner fører til afhængighed af andre og en begrænset mulighed 
for mobilitet, hvilket ofte indskrænker den ældres mulighed for at vedligeholde kontakt med 
andre. En ældre mand beskriver, hvordan han oplevede en stor sorg ved at miste sit kørekort:  

Det at blive begrænset hænger sammen med en afhængig af andre, altså et tab af sin selvstæn-
dighed og frihed. Det er centrale faktorer for menneskets selvværd, og når dette fundament 
ændres, er der større risiko for at blive ensom. Frygten for at være en plage for andre – både 
samfundet og familie og venner er noget, der fylder meget i ældre mennesker. En kvinde 
siger; ”Det næste er måske også den der med, at man fornemmer, at man kan være en plage – man 
skal passe på, man ikke overbebyrder dem, man holder af ”. Kvinde, 75 år (Marselisborg, 2012, 
side 26) Yderligere er tab af ægtefælle, venner og bekendte også en væsentlig faktor for at 
opleve ensomhed. Den ældre vil med tiden miste både nære og tætte relationer, så deres 
vante sociale kreds indskrænkes, og der bliver færre og færre livslange bekendtskaber tilbage. 
Generelt kan det siges, at jo ældre og “svagere” man bliver, desto større er risikoen for at blive 
ensom. En undersøgelse foretaget af Ældre Sagen i 2009 viste, at 9,7 procent af dem over 75 
år ofte føler sig alene. Problemet er særligt stort for plejehjemsbeboere, hvor 38 procent af 
plejehjemsbeboere ofte føler sig ensomme og alene.
Undersøgelsen fra Marseilisborg viser også, at tilknytning til lokalområdet kan have indflydelse 
på, hvorvidt man føler sig ensom. De, som har boet i lokalområdet i mindre end 5 år, har 
større risiko for ensomhed. Der er desværre endnu ikke undersøgelser, der beskæftiger sig 
med boligsituationens direkte sammenhæng med ensomhed. Men man kan forestille sig, at 
det kan have en betydning, hvorvidt man bor i bofælleskab, deler funktioner som køkken og 
ophold eller har en privat niche på gangarealet til plejeboligerne.

Ensomhed fører til fysisk og mental svækkelse, hvilket blandt andet fører til flere hospi-
talsindlæggelser. Det anslås, at 3000 indlæggelser om året er relateret til svage sociale rela-
tioner. Det er også kendt, at ensomme ældre oftere benytter sig af deres praktiserende læge. 
Det anslås, at mellem 50.000 og 100.000 besøg hos alment praktiserende læger er relateret 
til svage sociale relationer, og derudover kan 1500-2000 dødsfald også relateres til svage 

ENSOMHED HAR OMKOSTNINGER

DE ÆLDSTE

”Så kom der et brev fra politiet. Jeg måtte ikke køre bil, og det var 
altså en megen megen stor sorg at sku´ aflevere kørekortet. Fordi så 
ku´ jeg jo ik komme i sommerhus jo – uden at jeg sku´ be nogen om 
at køre mig derned” Mand (Introfilm, ensomhed.info)

sociale relationer. Ensomhed fører til, at den ældre får et øget behov for hjælp i hverda-
gen,samt gør øget brug af sundhedssektoren, hvilket koster samfundet mio. af kroner. De 
årlige meromkostninger, som relateres sig til svage sociale relationer blandt ældre 65+, anslås 
til at være cirka 120-232 mio. kr. Når der tages højde for besparelser i forbrug ved tidlig død, 
er omkostningerne 50-180 mio. kr. (Swane, September 2013) 
Forebyggelse af ensomhed kan altså føre til væsentlige besparelse på sundheds- og omsorg-
sområdet. Møder mellem generationer kan medvirke til at forebygge ensomhed blandt ældre, 
da det tilbyder andre typer af relationer og udvider den ældres netværk.

En lang række undersøgelser viser at det er vigtigt for ældre mennesker at være noget for 
nogen, at være betydningsfulde, da dette ofte fremmer både de fysiske- og mentale udfoldels-
er. Det er særlig vigtigt, at relationerne er gensidige, så hver part både giver og modtager. 
Kultursociolog Christine Swane skriver blandt andet;

AT VÆRE NOGET FOR NOGEN

“...flere nye undersøgelser peger således på, at sammenhængen mellem de 
sociale relationer og helbred ikke kun knytter sig til den støtte, det enkelte 
menneske kan få fra sit sociale netværk, men i lige så høj grad drejer sig om den 
støtte, den enkelte selv yder ved at være aktivt involveret i andre menneskers 
liv...Gensidighed i en relation – selv om den ikke kan gøres op objektivt i den 
forstand, at >hver især yder lige meget<, synes at være med til at afværge 
følelsen af afhængighed og modvirke tab af værdighed” 

Dette understøttes yderligere af John T. Cacioppo, professor i psykologi og neurovidenskab 
fra Chicago Universitet. Han påpeger, at relationer, hvor man både er noget for andre og 
andre er noget for en, er en vigtig faktor for ikke at føle sig ensom. En gensidighed hvor man 
både giver og modtager hjælp. Han ser derfor frivilligt arbejde som et værktøj til at forebygge 
ensomhed. “I vores fokuseren på individets uafhængighed, overser vi et vigtigt socialt element: at være 
der for andre… højkvalitetsrelationer, hvor man både kan hjælpe og få hjælp. Derfor er en af vejene ud 
af ensomhed også at lave socialt arbejde.” (Richter, 2011) Man kan altså forestille sig, at ældres 
mulighed for at indgå som frivillige i møder med børn kan bidrage til at forebygge ensomhed. 
I mødet med barnet får den ældre mulighed for at være noget for nogen og får på denne måde 
en rolle at udfylde.

(Swane, 2011, side 25)
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Forandringerne af vores samfund og familiestrukturer har haft stor betydning for 
vores hverdag og måde at leve på. Der er sket en funktionsudtømning af familien, 
hvor  meget af det, der før var familiens ansvar, nu varetages af velfærdsstaten. Groft 
sagt behøver vi ikke længere at tage ansvar for at passe vores børn, og vi behøver 
ikke længere at tage os af vores gamle – det klarer velfærdsstaten. Man kan sige, at 
velfærdsstaten med sine mange velfærdsydelser har undermineret de opgaver, der før 
lå i familiens regi, og familiens rolle derfor er relativt uklar i dag.
Danmarks statistik har opgjort, at der findes 37 familieversioner i dag, og at 46 procent 
af alle ægteskaber ender i skilsmisse, da vi er gået fra monogami til seriel monogami.  Vi 
er et af  de lande i Europa, hvor bedsteforældre ser deres børnebørn mindst, og 65.000 
af vores ældre føler sig ensomme. Vi lever efterhånden i ghettoer - både økonomisk, 
socialt og aldermæssigt. Yderligere har den modernistiske arkitekturs aidealer med 
deres store fokus på effektivisering ført til funktionsopdelte bygninger, som dermed 
opdeler os yderligere. Vi kommer ikke længere hinanden ved, og dem vi omgås ligner 
ofte os selv - samme alder, status, uddannelse osv. Vi skulle jo nødigt omgås nogen, der 
ikke ligner os selv. Man tager sig ikke længere af hinanden...  Men er det, det vi vil? 
Eller rettere - når nu det er de tendenser, vi ser, er der så noget, vi skal være særligt 
opmærksomme på? Er der noget særligt, vi ønsker at fastholde eller blot at fremme?

Jeg tror, at de nye familietyper er kommet for at blive. Jeg tror også vores effektive 
velfærd er kommet for at blive. Men hvad kan vi så for gøre for at sikre, at vi får et 
samfund, hvor vi mødes på tværs, kommer hinanden ved og skaber relationer mellem 
mennesker? Hvis ikke vi har et økonomisk og praktisk ansvar for at hjælpe hinan-
den, bør vi så ikke i det mindste fastholde et menneskeligt ansvar for hinanden? Det 
mener jeg. Jeg mener også, at det vil kræve, at vi gentænker vores velfærdssamfund, 
måske endda nytænker. Med dette projekt Eutopia vil jeg forsøge at bidrage til en 
mere menneskelig organisering af, hvordan vi bor og indretter vores velfærdsinstitu-
tioner. Et samfund hvor vi mødes på tværs af generationer. Et bud på én ud af mange 
retninger vi kan tage på vej til et endnu bedre samfund.
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