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nettverk 
 
 Internasjonal forskning har gjennom flere studier koblet menns helse til mannsrollen, mens det 

finnes få norske studier innen dette feltet. Hensikten med foreliggende studie er å få økt 
kunnskap om hvordan menn opplever helse, aktiviteter og sosialt nettverk når yrkesrelatert 
aktivitet ikke lenger er hovedinnholdet i hverdagen. Studien er gjennomført blant faste 
deltagere i et uformelt sosialt nettverk, etablert for og av menn bosatt i en middels stor norsk 
by. Mennenes møteplass var en hytte i skogen omkring 15 minutters gange fra nærmeste bilvei 
og parkeringsplass. Nettverket besto av ca 25 ikke-yrkesaktive menn i aldersgruppen fra rett 
over 60 til godt over 80 år som møttes nesten hver dag året rundt i forbindelse med turaktivitet 
på dagtid. Data ble samlet gjennom 10 gruppeintervjuer samt deltagende og ikke-deltagende 
observasjon i miljøet. Komparativ analyse inspirert av metoden “grounded theory” ble 
gjennomført for å komme frem til mest mulig dekkende kategorier av innholdet i 
intervjudataene. Resultatene viser at nettverket og hytten med omgivelsene blir mennenes ”eget 
rom” med et kameratslig felleskap som de daglig oppsøker i en bevisst og aktiv ivaretakelse av 
egen helse og mestring. Deltagelse i et miljø hvor den enkelte mann kan fremtre slik han vil og 
klarer til en hver tid, skaper trivsel og opplevelse av sammenheng og mening som gir 
egenopplevd god helse. Undersøkelsen viser hvordan sammenhenger mellom helse, aktivitet og 
nettverk kan være mulig å forklare ved at enkeltindividet internaliserer nettverkets verdier og 
omdanner dem til positiv helseeffekt gjennom en følelse av velvære og fellesskap. 
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Internationally several studies have focused on men’s health connected to masculinity ideology. 
In Norway there is a lack of knowledge about men’s health related to gender. This study aimed 
at exploring retired men’s experiences of health, activities and social network. Data were 
collected by 10 group interviews with participants in an informal social network, established 
for and by men inhabiting a medium-sized Norwegian town. The men gathered at a cabin in the 
town woods about 15 minutes walking distance from the nearest road and parking lot. This 
social network consisted of 25 retired males, aged from 60 to well past 80 years. This group of 
men was meeting on a regular basis nearly every day all year connected to daytime hiking 
activities. Comparative analysis inspired by Grounded Theory was conducted to extract 
relevant categories from the interview data. The results showed that the social network and the 
cabin in the woods had become the men’s ‘own room’ combining friendship with conscious 
and active caring for ones own health and coping. Participation in an accepting environment 
allowed every man to appear as he wanted. The companionship at the cabin in beautiful 
surroundings created a feeling of wellbeing and a sense of coherence supporting the men’s 
experiences of having good health in spite of their relative high age and, for some, severe 
medical diagnosis. The study showed how connections between health, activity and social 
network in terms of individuals internalizing the values of the network can be transformed into 
personal health and feeling of wellbeing. 
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1  IN T R O D U K S J O N 
 
Det finnes lite forskning som integrerer helse, kjønn og samfunn i et helhetlig bilde (Sixsmith 
& Boneham 2003). Deler av helheten er likevel beskrevet av mange. Bourdieu (1986) 
introduserer begrep "sosial kapital" for å synliggjøre opplevde effekter av sosiale relasjoner 
og mener at dette kan forklare sosiale relasjoners betydning for helse (Bourdieu 1986; Putnam 
1995, 2000). Kjønn og samfunn er tema blant annet for Spain (1992), som har argumentert for 
at samfunn, herunder lokalsamfunn, er strukturert av kjønn, og at menneskers forhold til sted 
og rom har en sterk sammenheng til kjønn. Putnam (2000) påviser at deltakelse i lokale, 
formelle og uformelle, grupper er ikke bare en målestokk på om en involverer seg i 
samfunnet, men er også viktig for at mennesker kan utvikle støttende sosiale nettverk og 
sosial kapital, som kan fremme helse. Campbell, Wood og Kelly (1999) finner at sosial 
kapital sannsynligvis er enklest å "konstruere" i lokale uformfelle sosiale nettverk. 
 

Figur 1: 
Forskjell mellom kvinner og menn i 
forventet levealder. Norge. 1850-2000 
(Brunborg & Foss 2002) 

Studier av menn og helse viser at menn har tendens til 
å ignorere symptomer på sykdom, og at de oppsøker 
helseprofesjonene mindre enn kvinner (Lilleaas 2005; 
White 2002; Sixsmith & Boneham 2002). Menn har 
også høyere risikoatferd enn kvinner (White 2002; 
Sixsmith & Boneham 2002). Falck, Hanson, Isacsson 
og Östergren (1992) har påvist statistisk sammenheng 
mellom jobbstress og relativ mortalitet hos menn tre 
år etter avsluttet yrkesliv. Deres undersøkelse 
indikerer at stress i jobbsammenheng påvirker 
mortalitet også etter pensjonering, mens sosiale 
nettverk og sosial støtte er buffere mot negative 
helseeffekter. I likehet med alle sammenlignbare land 
er forventet levealder1 for kvinner i Norge høyere enn 
tilsvarende for menn. Brunborg og Foss (2002) 
påpeker at forventet levealder i Norge har økt jevnt de 
siste 200 årene, men at forskjellen mellom kvinner og 
menn også har økt betydelig frem til 1986. Etter dette 
har forskjellen minket, men den er fortsatt betydelig større enn det som har vært den historisk 
”normale” differansen på 2-4 år. Figur 1 viser hvordan denne forskjellen i forventet levealder 
har utviklet seg mellom 1850 og 2000. I 2000 var forskjellen i forventet levealder omtrent 5,5 
år. 
 
Helseforskjeller mellom kvinner og menn kan forstås som sosial konstruksjon av kjønn og 
kjønnsidentitet (Courtenay, McCreary & Merighi 2002; Hodgetts & Chamberlain 2002). 
Kimmel (1999) hevder at innflytelsen av genus har vært fraværende i beskrivelser av mannens 
sosiale liv, og påpeker at det først er etter kvinneforskningens banebrytende arbeid de siste 
tjuefem årene at forskningsmiljøer er blitt oppmerksom på viktigheten av genus som 
forklaringsvariabel på lik linje med for eksempel klassetilhørighet og rase. 
 
Wollebæk, Selle og Lorentzen (2000) viser til at voksne menn som gruppe er de som er mest 
aktive i frivillig innsats. Voksne menn har høyere deltagelsen enn både kvinner og mannlig 
ungdom i frivillige organisasjoner, fagforeninger og politisk virksomhet. Menn over 65 år har 
                                                 
1 Beregnet gjennomsnittlig levealder ved fødsel. 
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http://web14.epnet.com/searchpost.asp?tb=1&_ug=sid+ED0CE002%2DFAEF%2D450E%2D948F%2D30304BCEBFE7%40sessionmgr6+dbs+aph+cp+1+F12A&_us=frn+51+hd+False+hs+True+cst+0%3B1%3B2+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+dstb+ES+mh+1+ri+KAAACBWB00094502+DF84&_usd=0000&_uso=tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2D+tg%5B0+%2DAU+db%5B0+%2Daph+hd+False+clv%5B0+%2D20020100%2D20030100+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+cli%5B0+%2DDT1+st%5B2+%2D+st%5B1+%2D+st%5B0+%2DChamberlain+mdb%5B0+%2Dimh+63AA&ss=AR%20%22Hodgetts%2C%20Darrin%22&fscan=Sub&lfr=L
http://web14.epnet.com/searchpost.asp?tb=1&_ug=sid+ED0CE002%2DFAEF%2D450E%2D948F%2D30304BCEBFE7%40sessionmgr6+dbs+aph+cp+1+F12A&_us=frn+51+hd+False+hs+True+cst+0%3B1%3B2+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+dstb+ES+mh+1+ri+KAAACBWB00094502+DF84&_usd=0000&_uso=tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2D+tg%5B0+%2DAU+db%5B0+%2Daph+hd+False+clv%5B0+%2D20020100%2D20030100+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+cli%5B0+%2DDT1+st%5B2+%2D+st%5B1+%2D+st%5B0+%2DChamberlain+mdb%5B0+%2Dimh+63AA&ss=AR%20%22Chamberlain%2C%20Kerry%22&fscan=Sub&lfr


likevel betydelig lavere deltagelse enn menn i andre aldersgrupper i undersøkelsen. Ulike 
teorier er lansert om hva som skjer med sosiale aktiviteter når mennesker blir eldre. 
Tilbaketrekkingsteorier hevder at den aldrende selv trekker seg tilbake og retter sin psykiske 
energi inn mot seg selv (Cummings & Henry 1961). Aktivitetsteori bygger på at det eksisterer 
ytre hindring for aktiv deltakelse i det sosiale liv (Havighurst 1968). Kontinuitetsteorien 
(Atchley 1989) vektlegger at flere veier fører til god alderdom; det sentrale er at mennesket 
selv opprettholder sammenheng og kontinuitet i livet. De to førstnevnte tilnærmingene 
vektlegger en sosialpolitisk konsekvens som er å skape aktivitetstilbud tilrettelagt for eldre. 
Dermed fremstilles den eldre som en passiv mottager av hjelp, mens kontinuitetsteorien 
supplerer bildet med et aktivt element der den eldre selv blir en viktig premissleverandør for 
god alderdom (Daatland & Solem 2000). 
 
I september 2005 ble det avholdt en kongress om menn og unge gutters helse i Wien (World 
Congress on Men's Health & Gender 2005). Kongressen fokuserte på behovet for å satse 
spesielt på menn og unge gutters helse som ledd i det generelle arbeidet med å forbedre 
offentlig helse. Det ble understreket at en slik satsing ikke må flytte oppmerksomheten vekk 
fra kvinnehelse, men at menns bruk av helsetjenester og helseinformasjon er lav i hele Europa 
og at dette kan skyldes at tilbudene ofte ikke er tilpasset deres behov. Antallet dødsfall som 
kan forebygges er uakseptabelt høyt innen alle aldersgrupper, forventede levealder er 
unødvendig lav og det er betydelige og unødvendige forskjeller mellom landene i Europa. Det 
mangler investeringer og forskning i menns helse (The European Men’s Health Forum 2005). 
Lilleaas2 framholder at internasjonal forskning i flere år har koblet menns helse til 
mannsrollen, mens det finnes få norske studier innen dette feltet. 
 

Helsetilstand 
(sykdom eller lidelse) 

Kroppsfunksjoner Aktiviteter Deltagelse 
og -strukturer

Miljøfaktorer Personlige faktorer 

Figur 2: 
Vekselvirkninger mellom helsetilstander, helsefaktorer og 
helserelaterte faktorer 
(Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren KITH 2004) 

Helse kan defineres på mange 
måter. I den internasjonale 
familie av 
helseklassifikasjoner3, utviklet 
av Verdens helseorganisasjon, 
er ICF4 tatt i bruk i norsk 
oversettelse så seint som i 2004. 
Dette diagnosesystemet tar sikte 
på å klassifisere menneskers 
helse slik det kommer til u
i funksjon og 
funksjonshemming. ICF 
reflekterer derfor et helsebegrep 
der helse har sammenheng med 
kroppsfunksjoner og 
kroppsstrukturer, evne til å 
utføre aktiviteter og deltagelse i 
sosial sammenheng (Figur 2). Et menneskes funksjon og funksjonshemming kan oppfattes 
som dynamisk interaksjon mellom helsetilstander (sykdommer, lidelser, skadetilstander osv) 
og kontekstuelle faktorer (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren KITH 2004). 

ttrykk 

                                                 
2 U.-B. Lilleaas 08.12.2005 i intervju med B. Bråten for ”Kilden. Informasjons- og dokumentasjonssenter for 

kvinne- og kjønnsforskning”. (Elektronisk) 
<http://kilden.forskningsradet.no/c37546/artikkel/vis.html?tid=37559> (23.09.2006) 

3 WHO Family of International Classifications 
4 International Classification of Functioning, Disability and Health - Internasjonal klassifikasjon av funksjon, 

funksjonshemming og helse 
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Den mest brukte definisjonen på helse finnes likevel i Verdens helseorganisasjons charter og 
definerer helse som en ”tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosialt velbefinnende, og 
ikke bare fravær av sykdom eller lyte” (World Health Organization 1946). Mange mener at 
denne definisjonen gir for strenge rammer til en hensiktsmessig operasjonalisering av 
helsebegrepet. I norsk sammenheng har Hjort (1994) lansert en alternativ definisjon av helse 
som ”overskudd i forhold til hverdagens krav”. 
 
Frank (1995) setter helse- og sykdomsbegrepene inn i sammenheng med kommunikasjon og 
behovet mennesker som lever med alvorlig sykdom har for å fortelle sin historie. Han hevder 
de medisinske profesjonene har tatt makten over sykdommen i modernistisk5 tradisjon og at 
en postmodernistisk oppfatning av sykdomsbegrepet dermed også omfatter å ta tilbake denne 
makten. Pasientene trenger derfor å sette egne ord på erfaringene de har levd gjennom fordi 
medisinske fagtermer er et utslag av den modernistiske maktfordelingen. Samtidig slutter han 
seg til Goffmans (1963) teorier om at samfunnet krever en stor grad av kontroll fra sine 
medlemmer. Goffman hevder at et stigma er pinlig6, ikke bare for den det gjelder, men også 
for dem som blir konfrontert med et annet menneskes stigma og må forholde seg til det. En 
strategi for å leve med stigma blir derfor å skjule det for omverdenen i størst mulig grad. 
Frank (1995) videreutvikler Goffmans teori og hevder at det i postmodernistiske samfunn 
også har utviklet seg en annen strategi som går ut på å ”komme ut av skapet” og dermed vise 
at man tar ansvar for og ”gjør noe” med sine problemer. Han benevner dette som meta-
kontroll og eksemplifiserer det ved å vise til hvordan han selv synliggjør sin ellers usynlige 
kreftdiagnose gjennom å gå med jakkemerket til støttegruppen han er deltager i. Dette 
avslører for omverdenen at han har et helseproblem, men også at han er villig til å ”gjøre noe” 
for å ta kontroll over problemet og dermed gjenvinne samfunnets respekt. Han kobler også det 
å fortelle sin sykdomshistorie til begrepet meta-kontroll. 
 
Få norske studier har hittil fokusert på helse og aktivitet relatert til opplevelser av mannsrollen 
(Lilleaas 2005). Større innsikt og forståelse for menns egne opplevelser av helse og aktivitet 
etter at yrkeslivet er avsluttet vil være en nyttig tilvekst til økt kunnskap om helsefremmende 
og forebyggende arbeid for denne gruppen i et kjønnsperspektiv. 
 

1 .1  H e n s i k t  
 
Hensikten med studien er å få økt kunnskap om hvordan menn opplever helse, aktiviteter og 
sosialt nettverk når yrkesrelatert aktivitet ikke lenger er hovedinnholdet i hverdagen. 
 

1.1.1 Oppgavens betydning 
 
Kjønnsperspektivet på helse må i fremtiden også omfatte en satsing på menns helse (The 
European Men’s Health Forum 2005) og forebyggende arbeid spesielt rettet mot menn bør 
være en naturlig del av denne satsingen. Undersøkelser som denne kan være med på å øke 
forståelsen for behovet for en slik satsing i relevante politiske og administrative miljøer. 
 
Denne studien vil bidra til økt kunnskap om hvordan menn opplever helse, aktivitet og sosialt 
nettverk når yrkesrelatert aktivitet ikke lenger er hovedinnholdet i hverdagen. Når det 
                                                 
5 Frank bruker bevisst begrepene modernistisk og postmodernistisk for å understreke at det dreier seg om mer 

enn å påvise at han omtaler samtidens fenomener. 
6 Utrykket han bruker er embarrassing: flaut, pinlig, smertefullt 
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planlegges aktivitetstilbud for grupper med sammenlignbar sammensetning som 
respondentgruppen, vil denne kunnskapen kunne anvendes for å tilpasse tilbudet så godt det 
lar seg gjøre til målgruppen. Dette gjelder enten det er et tilbud i det offentlige 
hjelpeapparatets regi eller om frivillige ønsker å organisere aktiviteter uten at det er definert 
som helsetilbud. 
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2  ME T O D E  
 
Metoden for studien er inspirert av idealene for grunngitt teori7 slik den beskrives av Strauss 
og Corbin (1998). Deres tilnærming tilsier at en grunngitt teori fremkommer gjennom 
bearbeiding av data i en prosess hvor målet er å finne frem til systematiske sammenheng 
mellom veldefinerte kategorier. Empiriske data skal kodes systematisk og kategoriene som 
fremkommer gjennom denne prosessen skal, systematisert hierarkisk, gi grunnlag for et 
teoretisk rammeverk som gir en relevant beskrivelse av virkeligheten. Søndberg (2005) 
hevder at grunngitt teoris metodologi er å avdekke hverdagserfaringer og forventninger hos 
respondentene, og teoriens formål er å gripe sosiale og kulturelle holdnings- og 
handlingsmønstre i respondentenes møte med omgivelsenes tilbud og krav. 
 
Historisk representerer Strauss og Corbin (1998) en videreutvikling av det teoretiske 
grunnlaget for grunngitt teori slik den ble utviklet av opphavsmennene Glaser og Strauss 
(1967). Forskning drives frem av data som fremkommer uten sterkt førende forforståelse eller 
hypoteser. Data blir analysert i en kontinuerlig komparativ prosess. Relasjonene mellom 
kategoriene beskrives i den første analysefasen, fulgt av generering av nye kategorier før 
kjernekategoriene fremtrer. Teoretiske koder vokser frem, og i følge Strauss og Corbin skal 
grunngitt teori kunne verifiseres. Forskjellene mellom den opprinnelige grunngitte teorien 
(Glaser og Strauss 1967) og den reformerte, slik Strauss og Corbin (1998) har videreutviklet 
metoden kan anskueliggjøres i følgende fire punkter: 
 
1. Glaser mener at relasjonene mellom kategoriene ikke skal fremkomme før i den siste, 

teoretiske delen av analysearbeidet, mens Strauss og Corbin mener disse kan finnes i den 
første analysefasen 

2. Glaser mener at kjernekategoriene fremkommer fra dataene i den første analysefasen, 
mens Strauss og Corbin mener at en skal begynne med utvelgelse av kategorier og 
generere nye kategorier før kjernekategorier velges ut 

3. Glaser er sterkt kritisk til årsak/virkningsfokus hos Strauss og Corbin, som han mener 
tvinger frem mulige teoretiske koder og at teoretiske koder dermed ikke vokser frem av de 
innsamlede data 

4. Glaser mener at en grunngitt teori ikke skal verifiseres, mens Strauss og Corbin legger 
vekt på at en teori må kunne verifiseres for å være en grunngitt teori. 

 
I følge Hartman (2001) beskriver Strauss og Corbin forskningsprosessen enkelt og tydelig. En 
av årsakene til at Strauss og Corbins retning for metoden grunngitt teori er benyttet i denne 
undersøkelsen er deres mer entydige og konsise framstilling av ulike faser i datainnsamling og 
analyse. Dette gjør metoden enklere når den skal benyttes av forskere med mindre erfaring fra 
anvendelse av grunngitt teori (Charmaz 2000, Hartman 2001). Både ”klassisk” grunngitt teori 
(slik den fremstilles av Glaser og Strauss) og ”revidert” grunngitt teori (slik den fremstilles av 
Strauss og Corbin) tar utgangspunkt i at forskning skal drives på premissene til de den gjelder 
og at forskerne skal tilnærme seg forskningsområdet med stor respekt og uten sterke 
forforståelser og hypoteser om hva som kommer til å bli funnet. I valget av denne metoden 
var dette et vesentlig moment, begrunnet med at lite forskning på norske forhold har fokusert 
denne typen problemstillinger tidligere. Når det i det følgende vises til grunngitt teori er det 
med henvisning til det teoretiske grunnlaget som finnes hos Strauss og Corbin (1998). I denne 
                                                 
7 Grunngitt teori brukes av Jacobsen (2003) som norsk oversettelse av Grounded Theory. 
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forståelsen er et av grunntrekkene ved metoden grunngitt teori at datainnsamling og analyse er 
parallelle prosesser. Forskningsprosessen deles i tre faser, den åpne, den aksiale og den 
fokuserte fase. Den åpne fasen er i all hovedsak konsentrert om datainnhenting i 
forskningsfeltet i form av intervjuer og observasjoner som dokumenteres med fortløpende 
skriving av feltnotater og memos. Analyse av innhentede data foregår også i denne fasen 
fortløpende. 
 
Sammen med intervjuene utgjorde deltagende observasjoner i miljøet datainnsamlingen. Selv 
om intervjuer holdt en viss grad av distanse til miljøet, var det nødvendig å ta del i mange av 
aktivitetene for ikke å forsterke rollen som utenforstående, og dermed skape for stor avstand 
til de av mennene som ikke ønsket å ta del i intervjuene. Deltagende observasjon tilstreber å 
gjøre observasjoner i en så naturlig situasjon som mulig. Det er dermed enklere å få kunnskap 
om kontekst i miljøet og forståelse for dynamiske prosesser mellom respondentene (Nielsen, 
F. S. 1996). Det finnes mange beskrivelser av hvilke rolle en forsker kan innta i et felt som 
utenforstående. Wadel (1991) trekker frem lærlingrollen som et godt utgangspunkt for å forstå 
de relasjoner informantene og forskeren har til hverandre. Forskeren kan lære ferdigheter som 
informantene mestrer, og samtidig få innsikt i relasjoner mellom personer og spilleregler som 
finnes dem imellom. Det kan være vanskelig å holde denne rollen rendyrket i mange 
intervjusituasjoner. Gjennom gjensidige diskusjoner og refleksjoner mellom forskerne og 
intervjupersonene/respondentene vil en gjensidig påvirke hverandre. I deltakende observasjon 
er forskeren både deltaker i og observatør av miljøet samtidig. Dette stiller krav til etiske 
betraktninger en gjør i enkeltsituasjoner (Hammersley & Atkinson 1996). American 
Anthropological Association (1971) fremhever at enhver informant har krav på den 
beskyttelse som ligger i å kunne si ting utenfor dagsorden som aldri skal finne veien til 
forskerens feltnotater. Skal respondenten ha reel mulighet til slik beskyttelse, må forskerens 
rolle til en hver tid gjøres helt klart for ham. 
 

2.1.1 Datainnsamling 
 
Data ble samlet inn gjennom kvalitative intervjuer og observasjon. Intervjudata og 
observasjonsdata supplerte hverandre med hensikt å oppnå et bredt og sammensatt grunnlag 
for analyse. 
 
Ti kvalitative forskningsintervju ble gjennomført i grupper i perioden fra mars til juni 2006. 
Antall respondenter i hvert intervju varierte slik det går frem av tabell 1: 
 
Intervju nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8 nr 9 nr 10 

Respondenter 5 4 4 2 3 1 2 2 2 2 
Tabell 1: Antall respondenter i hvert intervju 
 
Intervjuene ble gjennomført uten strukturert intervjuguide. Illustrasjonen med de tre 
temaområdene for undersøkelsen, helse, aktivitet og nettverk, slik den er tatt inn i vedlegg 3 
ble lagt frem som et hjelpemiddel for å styre samtalene tilbake til tema for undersøkelsen når 
dette var nødvendig. 
 
Alle intervjuene ble gjennomført innenfor tidsrommet 07.30 til 09.30. Etter denne tiden var 
det ofte vanskelig å finne den roen som skulle til for å gjennomføre intervjuer på grunn av 
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avbrytelser fra andre som var innom hytten. Det ble foreslått å møtes et annet sted for å få 
gjort intervjuene mer uforstyrret, men respondentene var ikke innstilt på dette. 
 
Intervjuene var av forskjellig varighet. Det korteste intervjuet var i underkant av 20 minutter 
langt, og ble avbrutt på grunn av at flere menn kom til hytta slik at det ikke var mulig å 
fortsette. Seks intervjuer hadde varigheten på mellom 30 og 40 minutter, mens tre varte i 
omkring 90 minutter. Det var bare en intervjuer tilstede under intervjuene, med unntak av det 
første, der to intervjuere deltok. Det ble gjort digitale lydopptak av intervjuene. Disse ble 
oppbevart på cd-rom. Alle respondenter fikk, i tillegg til skriftlig informasjon i eget skriv og 
kopi av samtykkeerklæringen de hadde skrevet under på (vedlegg 2 og 3), muntlig forespørsel 
ved intervjuets start om de var komfortabel med at det ble gjort lydopptak av samtalen. 
 

2.1.2 Utvalg 
 
Utvalget ble gjort blant menn som var faste deltagere i det uformelle sosiale nettverket som 
var etablert ved hytten. Nettverket besto av ca 25 ikke-yrkesaktive menn som pleide å møtes 
nesten hver dag året rundt i forbindelse med turaktivitet på dagtid. Utvalget besto av voksne 
menn som, etter å ha mottatt skriftlig og muntlig informasjon om studien, sa seg villig til å 
delta i et antall gruppeintervjuer med en til tre ukers mellomrom. Kontakten med miljøet og 
forespørsel om hvem som kunne tenke seg å være med i intervjuene ble gjort muntlig ved 
personlig frammøte på gruppas faste møtested. Det ble etterspurt menn som hadde tanker om 
miljøet de ønsket å dele med flere. Et tilfeldig utvalg menn i miljøet fikk kopi av 
samtykkeerklæring (vedlegg 1) og informasjonsskriv (vedlegg 2). Alderen til mennene i 
miljøet var spredt fra rundt 60 til godt over 80 år. Flertallet var over 70 år gamle. Alle hadde 
en felles interesse av å holde seg i fysisk aktivitet. Miljøet de hadde skapt ble omtalt som 
spontant etablert og basert på frivillig deltagelse. Ingen av mennene hadde synlige symptomer 
på spesielle plager, funksjonsnedsettelse eller sykdom, men i alle samtaler, også utenom 
intervjusituasjonene, ble det understreket at alle på en eller annen måte hadde plager som 
medførte funksjonsnedsettelse. 
 

2.1.3 Dataanalyse 
 
Analysen startet, i henhold til metodevalg, umiddelbart etter første intervju. En prosess med 
komparativ analyse (Strauss & Corbin 1998) ble gjennomført for å komme frem til mest 
mulig dekkende kategorier av innholdet i intervjudataene. En kategori består av data fra 
undersøkelsen der det er gjort sammenligninger mellom forskjellige utsagn for å finne hva 
som binder dem sammen. Innledningen til denne prosessen betegnes av Strauss og Corbin 
som åpen koding. Kategoriene ble utdypet i påfølgende intervjuer og etter hvert intervju 
revurdert i forhold til nye utsagn. Hensikten var å utdype de forskjellige temaområdene, og 
legge grunnlaget for en videre systematisering i mer overordnede kategorier. Når utsagn i en 
kategori kan føres sammen med utsagn i en annen kategori er utgangspunktet for en 
kjernekategori i ferd med å oppstå. Strauss og Corbin benevner denne videreføringen som 
”aksial koding”. Den aksial fasen er betegnelse på det stadiet i analysearbeidet hvor det 
systematisk søkes etter forbindelser mellom kategorier og underkategorier. I den aksiale fasen 
ble fokuset rettet mer mot relasjonene mellom kategoriene som var fremkommet, og å 
bestemme kategorienes egenskaper. Her var søken etter årsakssammenhenger viktig for å 
forklare årsak til mennenes handlinger i en kontekst, og hvordan disse igjen virker på 
omgivelsene. Gjennom hele intervjuprosessen beveget dataanalysen seg frem og tilbake 
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mellom åpne og aksiale kodinger, der nye intervjudata alltid ble vurdert og kodet i forhold til 
tidligere definerte koder og disse igjen ble vurdert i lys av de nye intervjudataene. Resultatene 
fremkom slik Strauss og Corbin (1998) beskriver det som et dynamisk samspill mellom 
forskeren og de systematiserte data. I løpet av de ti intervjuene som ble gjennomført, begynte 
flere og flere utsagn å dreie seg om de samme fenomenene. Dette tas som bekreftelse på at 
mange av temaområdene respondentene ønsker å komme inn på etter hvert var blitt så 
utfyllende beskrevet som de var villige til å gjøre, eller sagt på en annen måte, at Strauss og 
Corbins krav om metning i datainnsamlingen var oppfylt. I den fokuserte fase søktes det etter 
ytterligere relasjon mellom kategoriene og etter uttømmende beskrivelser eller fortellinger 
som fremkom i innhentede data. Det ble samtidig arbeidet med å utvikle kategoriene til 
kjernekategorier som sto i forhold til flere kategorier og egenskapene i disse. Det ble arbeidet 
frem en kjernekategori av gangen og andre kategorier ble fyllestgjørende underkategorier. 
Kjernekategoriene som fremkom står i grunngitt teori i en klar relasjon til 
forskningsspørsmålet. Etter at alle intervju var gjennomført og kategoriene fra den åpne og 
aksiale kodingen systematisert begynte arbeidet med å undersøke og sammenstille 
kategoriene med allerede foreliggende teori for å bygge dem ut og klargjøre dem i en mer 
teoretisk sammenheng. Strauss & Corbin benevner denne avsluttende fasen som selektiv 
koding. Den selektive fasen er preget av å søke etter relevante teorier som reflekterer 
kategorier. Denne innebærer videre analyse fra beskrivelser av begreper og temaer til 
empirisk fundert teori og den endelige utviklingen av kjernekategorier. Målet er å skape 
kjernekategorier som skal være sentrale, begripelige og henge sammen med hele 
undersøkelsen. I motsetning til Glaser og Strauss (1967), stiller Strauss og Corbin (1998) 
strenge krav til at resultater skal verifiseres. Hensikten er å skape en teori og teste dens 
gyldighet. Kategoriene relateres til hverandre og kategorier som ikke er uttømmende 
beskrevet fylles ut, og kjernekategorier fremkommer. Verifisering skjer ved en konstant 
sammenligning av kategorier slik at en kan nå en teoretisk metning (Hartman 2001). Andre 
forskere må kunne komme til samme resultater i tilsvarende forskning. Dette innebærer at 
forskerne må evaluere sitt eget arbeide nøye, både design, metode, analyse og resultater 
(Strauss og Corbin 1998). Det å skrive memos er en essensiell prosess i grunngitt teori. Helt 
fra første intervju til teorigenerering utgjorde analytiske memos forskernes refleksive notater 
etter intervjuene. Slike memos er forskernes samtale med seg selv underveis i 
forskingsprosessen (Søndberg 2005). Samtidig med datainnsamling og analyse foregikk en 
kontinuerlig skriving av feltnotater og memos der innsamling av teori ble forsøkt knyttet an til 
datamaterialet. 
 
I undersøkelsen ble intervjuene ordrett skrevet ut, og det ble lett etter fenomener, ord eller 
utsagn som ledet frem til overgripende begrep som kunne synliggjøre innholdet i 
respondentenes beskrivelser fra intervjuene. De overgripende begrepene ledet frem til nyttige 
og begripelige kategorier, der det etter hvert utviklet seg en forståelse av hva som bandt 
fenomener sammen og hva som gjorde dem forskjellige. Beskrivelsene som ble gitt av 
nettverket og mennenes opplevelser av hvordan deres daglige aktivitet i fellesskapet virket på 
dem, tok etter hvert form av gjenkjennbare grupper som rommet mer enn hvert enkeltstående 
utsagn. Gjennom prosessen ble spørsmålene om hva som var drivkraften bak at mennene 
brukte så mye tid sammen på denne typen aktiviteter og hvordan de og deres omgivelser 
opplevde effektene av sine aktiviteter tydeliggjort. Datainnhenting og analyseprosess var 
parallelle prosesser hvor nye og utdypende spørsmål ble utviklet kontinuerlig, og nye 
spørsmål vokste frem for deretter å bli brakt tilbake til respondentene for videre avklaring. 
Prosessen ledet frem til metning når flere og nye spørsmål ikke kunne utledes (Strauss og 
Corbin 1998). Målet var å frembringe faktisk kunnskap direkte fra respondentenes egen 
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opplevelse, som deres egne sentrale opplevelser, erfaringer og tanker. Når kunnskap utvikles 
på denne måten kan det fremkomme erkjennelser som ellers ville forblitt ukjente. 
 
Overgangen fra åpen til aksial fase fant sted når størstedelen av data som var innhentet var 
ferdig kodet, men hele tiden samtidig med ny datainnsamling og koding (og om nødvendig 
omkoding som følge av ny innsikt gjennom nye intervjuer) av allerede innhentet materiale. 
Mulige teoretiske sammenhenger ble synlige i prosessen. Dette analysearbeidet, parallelt med 
teoretisk anknytning, dannet igjen grunnlag for selektiv innsamling av nye data. Prosessen ble 
stadig drevet fremover i søking etter nye sammenhenger som igjen var med på å styre ny 
datainnhenting. 
 

2 .2  Et i ske  avve in inger  
 
Deltagelse i studien bygget på informert samtykke. Deltagerne ble informert skriftlig og 
muntlig om hensikten med undersøkelsen og tidsrammen for gruppeintervjuene. De ble også 
informert om at de når som helst, og uten begrunnelse, kunne avbryte sin deltagelse i 
prosjektet. Data som framkom i intervjuene ble behandlet konfidensielt, alle direkte 
personidentifiserbare opplysninger i intervjuene ble fjernet ved utskrift av opptakene. Mange 
uttalelser ble i analyseprosessen skrevet om for å ivareta konfidensialiteten så godt det lot seg 
gjøre i et lite miljø. Ingen intervjuutskrifter ble tatt med tilbake til intervjugruppen. Uttalelser 
fra respondentene ble bare anvendt i videre arbeid i en form som gjorde at de ikke kunne føres 
tilbake til en bestemt person. Underskrevet samtykkeerklæring med navn og telefonnummer 
til respondentene ble, som det eneste dokument med direkte personidentifiserbare 
opplysninger, oppbevart atskilt fra opptak og utskrifter. Intervjuene ble tatt opp digitalt, og 
lagret på cd-rom som i prosjektperioden ble holdt forsvarlig innelåst slik at bare 
prosjektmedarbeiderne og faglig veileder hadde tilgang til den. Opptak og 
samtykkeerklæringer ble makulert ved prosjektperiodens utløp. Prosjektmedarbeiderne var i 
prosjektperioden tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål fra respondentene, men ingen 
benyttet seg av denne muligheten utenom de besøkene som ble gjort i hytten. 
 
Prosjektet ble vurdert i forhold til Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, 
humaniora, juss og teologi (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 
humaniora (NESH) 2005) og var, ut fra prosjektledernes beste vurdering, ikke på noen måte i 
strid med disse retningslinjene. Prosjektet ble godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS (NSD) 23.03.2006. 
 

 9



 
3  RE S U L T A T 
 
Resultatene utgjøres av intervjudata og data innhentet ved deltagende og ikke deltagende 
observasjon i miljøet. Hovedvekten i analysen er lagt på intervjudata. Observasjonsdata er 
presentert som et supplement til intervjudata for å belyse og underbygge respondentenes 
beskrivelser av opplevelser knyttet til helse og aktivitet som deltagere i nettverket. 
 
Resultatene fra intervjuene presenteres organisert i undersøkelsens temaområder (helse, 
aktivitet og nettverk). Alle sitater fra respondentene er angitt i kursiv med lengre sitater skilt 
ut i egne avsnitt. Funn i undersøkelsen presenteres som overskrifter under hvert temaområde. 
Disse overskriftene er et resultat av den komparative analysen og åpne kodingen som har vært 
gjennomført fortløpende gjennom hele intervjuprosessen (Strauss & Corbin 1998). 
 
Sammenstilling av kjernekategorier med underkategorier fremkommer i underkapittel 3.3 
Introduksjon. De aksiale kodene drøftes og sammenholdes med annen tilgjengelig forskning i 
diskusjonen i kapittel 4 Diskusjon. Denne drøftingen representerer overgangen fra aksial 
koding til selektiv koding i henhold til Strauss og Corbin (1998). 
 

3 .1  O b s e r v a s j o n e r  
 
Møteplassen i skogen var en liten hytte, omkring 15 minutters gange fra nærmeste bilvei og 
parkeringsplass. Hytten var svært liten, ikke mer enn fire-fem kvadratmeter. Den var bygget 
for å kunne flyttes med traktor og hadde derfor tilhengerfeste og hjul, tidligere ble den brukt 
som hvile og spisested for tømmerhuggere. Slik den var satt opp i terrenget, var det knapt 
synlig at den var mobil, det så ut som den var bygget på stedet. Bak hytten var det laget en 
stort vedskjul, til oppbevaring av ved for fyring og koking av kaffe. Veden hugget mennene 
selv og stablet i vedskjulet. Bord og benker var satt ut på to steder, det ene rett utenfor hytten, 
det andre litt nede i skogkanten. Disse var laget på dugnad av mennene selv, og ble brukt som 
alternativ til å sitte inne i hytten når det var varmt nok i været. Alle intervjuene ble foretatt i 
eller ved hytten, ved uteplassen dersom været tillot det. Aktiviteten i hytten foregikk for det 
meste på morgen/formiddagstid. 
 
Omgivelsene rundt hytten bar preg av at noen hadde lagt ned mye arbeid for å skape et pent 
og ryddig inntrykk. Det var god orden på alt utstyret inne i hytten. Alt hadde sin faste plass. 
Når det var flere tilstede ble det naturlig at den som satt nærmest ovnen fikk i oppdrag å fyre 
og koke kaffe, mens den som satt nærmest vinduet fikk i oppdrag å sørge for lufting. Med fire 
menn, der flere også hadde gått på tur og blitt svett og våt, var det ofte mye arbeid med å åpne 
og lukke dører og vinduer for å holde et rimelig nivå på temperatur og luftfuktighet. Det ble 
ofte bemerket og spøkt med hvordan kvinner som er på besøk nesten alltid spør om 
hygieniske forhold. Vask av kaffekopper og vask av gulv var ikke aktiviteter mennene selv så 
stort behov for. Likevel var det ikke noe i hytten som tydet på at den var skitten eller dårlig 
vedlikeholdt. Rundt hytten var det flere steder lagt ut mat til dyr og fugler. Foringsplassene 
var plassert slik at de som satt i hytten kunne følge med på aktiviteten der. Flere ganger ble 
det bemerket at det kunne være morsomt å være i hytten på den tiden av døgnet når rådyrene 
kommer til foringsplassen, men det kom ikke frem noe som tyder på at noen faktisk har 
overnattet eller lignende for å se rådyrflokken på nært hold. Aktiviteter ble logget i egen bok. 
Disse bøkene inneholdt opplysninger om hvem som hadde vært innom, både tilfeldige gjester 
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og ”medlemmer” av nettverket. I tillegg ble vær og observasjoner av dyr og fugl notert dag 
for dag. 
 

3 .2  I n t e r v j ue r  
 
I utskriftene av intervjuene identifiseres ikke den enkelte respondent. 
 
Hovedstrukturen i presentasjonen av resultater fra intervjuene tilsvarer de åpne kodene i 
analyseprosessen innen hvert tema. Helse, aktivitet og sosialt nettverk ble beskrevet i 
følgende kategorier:  
 
Helse: 
• Felles opplevelse av å være frisk på tross av funksjonsnedsettelse 
• Styrke egen helse gjennom trivsel 
• Styrke egen helse ved fysisk aktivitet, gå turer og mosjonere 
• Styrke egen helse gjennom kontakt med naturen 
• Virkning på venner og familie 
• Ta kontroll over sin sykdom 
• Utveksle erfaringer om sykdom 
• Støtte hverandre i vanskelige perioder 
 
Aktivitet: 
• Å fortelle sin egen historie 
• Å snakke med likesinnede 
• Aktiviteter i fellesskap 
• Ta vare på naturen og dyrene 
• Hjelpe andre 
 
Nettverk: 
• Kjerne og hierarki 
• Vedlikehold og utvidelse av nettverket 
• Et fellesskap av menn  
• Et eget rom 
 

3.2.1 Om helse 
 
Felles opplevelse av å være frisk på tross av funksjonsnedsettelse 
 
Alle hadde en eller annen form for funksjonsnedsettelse, enten den var begrunnet med fysisk 
eller psykisk sykdom eller bare med naturlige aldringsprosesser. Som en av mennene uttrykte 
det: 
 

… alle her har sine problemer. 
 
Samtidig tok mennene klar avstand fra å bli kategorisert ut fra diagnose og sykdomsbegrep: 
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Jeg vil ikke si at jeg oppfatter meg som syk, for jeg har god helse selv om jeg ikke klarer 
å gjøre så veldig mye. 

 
I intervjuene ble opplevelsen av helse utdypet. Selv om de første utsagnene i intervjuene tydet 
på at trivsel var hovedårsaken til at mennene valgte å delta, kom det fort frem nyanser og en 
mer bevisst holdning til at elementer i dette miljøet ble opplevd som å ha positiv virkning på 
egen helse kom tydelig frem hos respondentene. Respondentenes bevisste holdning til 
positive helseeffekter av aktiviteten ble understreket: 
 

Litt av aktiviteten her, vet du: Da får du god helse, og med god helse så kommer det en 
bra psyke. Du får god både fysisk og psykisk balanse kan du si. 

 
Styrke egen helse gjennom trivsel 
 
Alle respondentene la stor vekt på å få frem den trivselen de føler ved å være i miljøet ved 
hytten. I mange av uttalelsene kobles denne trivselen direkte til det å opprettholde en 
opplevelse av god helse: 
 

Har du tunge tanker om morgenen, så er du kvitt dem når du har vært her et par timer. 
 

Dette her i koia gir meg, eller setter, liv i meg. Ja, får krefter av å være her. Blir frisk av 
dette å være her. 

 
Effekten deltagelsen i nettverket hadde på trivsel ble beskrevet: 
 

Du er mindre grinete da og mer fornøyd med dagen da rett og slett. 
 
Svært mange kom inn på hvordan de ville følt seg mindre vel dersom de av en eller annen 
grunn ikke kunne kommet seg til hytten en periode: 
 

Det kan bli mange timer å gå og tråkke hjemme og da. Det går utover helsen og det går 
utover psyken. 

 
Noen refererte til at de nærmest var blitt avhengig av sine daglige besøk ved hytten: 
 

Den dagen du ikke har gått, da er det noe som mangler samtidig som du blir bare gørr 
av å sitte der - er nesten blitt avhengig av det for å si det sånn. 

 
Hadde jeg brukket beinet ville det blitt stusslige dager, i hvert fall til en kom seg ut igjen 
da. 

 
Samtidig ble det beskrevet at dagsform kunne variere og at helseproblemer og 
funksjonsnedsettelse ikke alltid motiverte til aktivitet: 
 

Og mange dager så kan det være gørr å få reise opp, men når du får gjort turen så er du 
fornøyd med deg selv. 
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Styrke egen helse ved fysisk aktivitet, gå turer og mosjonere 
 
Svært mange uttalelser i intervjuene vektla velværefølelse og trivsel ved det å drive fysisk 
aktivitet. Noen gjorde klare koblinger mellom sin egen sykdom eller funksjonsnedsettelse og 
behovet for jevnlig å drive med fysisk aktivitet. Felles for alle respondentene er at de opplever 
stor grad av avhengighet av det å holde seg i bevegelse for å kunne føle at de fungerer i 
hverdagen: 
 

Når jeg kommer hjem etter en tur til hytta og har gått en tur, er varm og svett og da er 
alt lysere. 

 
Det jeg setter mest pris på er å få bevege kroppen … 

 
De fysiske aktivitetene ble beskrevet i forhold til nytteeffekt: 
 

Når en får en kronisk sykdom så kan jo den stoppe mye for deg den. […]Når jeg har hatt 
gode tider og blitt bedre så har jeg tatt det rolig, men jeg har gått mye og alt dette her. 

 
Det gjør jo mye med selvbildet, og når du liker å komme deg ut og kan gå så er det et 
mål du har, akkurat som å trene ellers. 

 
Det var umulig å være med i miljøet uten å drive en form for fysisk aktivitet. Dette fordi 
hytten ligger slik til at en er nødt til å gå for å komme dit. I intervjuene kom det frem at hver 
enkelt tilpasser den fysiske aktiviteten etter egne forutsetninger og at enkelte av deltakerne i 
miljøet bare er der i sommerhalvåret fordi de ikke greier å komme seg til hytten når det er snø 
i terrenget. 
 
For noen er den fysiske aktiviteten viktigere enn fellesskapet, men for de fleste er det 
kombinasjonen av fysisk aktivitet og kameratskap som ble understreket: 
 

Og så får du den trimturen fra parkeringen og opp hit, det er ikke som å gå bort på 
verandaen til naboen. 

 
Hvis det er på dagen når her er stengt, så går jeg runden likevel. Det viktigste er å 
komme i skogen og få rørt på seg, men er det folk her så er det en bonus i tillegg vet du, 
så jeg kan sitte her og prate litt. 

 
Styrke egen helse gjennom kontakt med naturen 
 
Noen av respondentene beskrev hvordan det å være ute i og i nær kontakt med naturen i seg 
selv kan oppleves som noe som gir avkobling og styrket velvære: 
 

Så er det veldig fin avkobling å sitte oppi her. For det første så er det stille og rolig, og 
så hører du på fuglene, så kan du se på ekornene, da er det slik at du slapper av mye 
bedre oppi her altså. 

 
Jeg gikk og tenkte på det i dag jeg, jeg så skygger i skogen og jeg så skogdyr som fløy 
opp, og jeg tenkte jeg er jo tross alt heldig som kan gå her om morgenen. […] Tenk om 
en skulle bodd i en bygård nede på Grønland i Oslo. 
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To respondenter uttrykker en opplevelse av hvordan aktivitet i naturen hadde en positiv effekt 
for dem og deres helse som de ikke fant gjennom fysisk aktivitet i bymiljøet: 
 

Far min pleide alltid å si til folk: Ikke gå nedover, gå oppover! Og det er sant, det er 
mye bedre å gå en skitur rundt Skistua enn å fly opp og ned Storgata. I etterkant så har 
jeg skjønt at det var veldig godt ment og tenkt, for det er faktisk medisiner. 

 
Det hender jeg går gangveien ned til Rimi. Da har jeg bein som stokker av å gå på 
asfalten. Det nytter ikke. 

 
Virkning på venner og familie 
 
Når respondentene kom inn på ektefellenes holdninger kom det frem at disse til en viss grad 
aktivt oppfordret til deltakelse. Noen opplevde at ektefellen deler oppfatningen av at turgåing 
er helsefremmende, mens andre kommer med uttalelser om at det at de kommer seg ut fra 
hjemmet i seg selv er hovedeffekten for ektefellen: 
 

Kjerringa er særlig glad for at jeg har dette om morgenen og at jeg holder til oppi her 
en to-tre timer om dagen. 

 
Kona sier fra når hun merker at jeg går og tråkker, da sier hun: Ta deg en tur i skogen 
du! 

 
En av respondentene bemerker at hans ektefelle er mer opptatt av effekten av det å komme 
seg ut mer enn av at han deltar i dette spesifikke nettverket: 
  

Det ville vært stusselig hvis du ikke hadde hatt den hytta å gå til om morgenen, sier hun. 
For da hadde det blitt veldig mange timer å fylle da. Ta deg en tur på kjøpesenteret, sier 
hun, men hva skal jeg nedpå der å gjøre da? Har jeg et ærend der, så bare gjør jeg det 
fra meg. Jeg skjønner ikke vitsen med å sitte nedpå der. 

 
En annen respondent kom inn på hvordan han selv prioriterte å komme seg ut fremfor andre 
oppgaver i hjemmet: 
 

Noen ganger når jeg skal gjøre noe hjemme: Jeg går en tur, sier jeg, så kan jeg gjøre 
dette her etterpå. Jeg går! 

 
Ingen av respondentene kom inn på hvordan deres turer i skogen påvirket andre enn 
ektefellen, selv om det kom et par kommentarer av typen: 
 

Venner spør om jeg har vært på hytta og flirer litt. 
 
Ta kontroll over sin sykdom 
 
For mange av respondentene var det å holde seg i fysisk form en viktig del av å holde en 
sykdom under kontroll. Det ble ikke snakket mye om sykdom, men flere refererte til 
diagnoser der fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingen. Noen beskrev hvordan de uten 
aktivitet ville bli rammet av store funksjonsbortfall: 
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Det er veldig viktig for meg for at jeg har […]. Og da har jeg fått høre: Mosjon, mosjon, 
mosjon! 

 
For meg som slit med […] så er det kjempefint, for jeg er avhengig av å bevege meg 
veldig mye. 

 
En av respondentene ga en utfyllende beskrivelse av hvordan sykdom hadde ført til at han ble 
blitt tvunget til å trappe ned på aktivitetsnivået. Hans historie beskrev hvordan et 
aktivitetsnivå mange ville vurder som høyt ut fra alder og diagnose faktisk ble opplevd som et 
slags minimumsnivå for ham selv. 
 
Respondentene opplevde at sykdom kunne kontrolleres gjennom å være i aktivitet. De var 
likevel klar over, og aksepterte, at deres aktivitet var begrenset av funksjonsbortfall: 
 

Han var blitt syk og hadde fått beskjed om at han skulle trimme rolig til å begynne med, 
gå turer å slikt. 

 
Jeg vil ikke si det er sykdommen som driver meg, men det er en fordel for meg at jeg går 
disse turene. Jeg må jo trene hele tiden da. 

 
Det var ikke bare de fysiske aktivitetene som ble fremhevet som positive for å forhindre at 
sykdom tok overhånd: 
 

Noen her har alder, og noen her har belastning etter sykdom. Jeg tror egentlig det, eller 
de sier i hvert fall det selv, at de er veldig glad for å ha dette stedet for om de er i dårlig 
humør når de våkner, så glemmer de litt av det når de kommer oppi her, for vi er litt 
sånn at vi skøyer litt, det er ikke bare alvorsprat da. 

 
Utveksle erfaringer om sykdom 
 
Respondentene kom inn på at de selvfølgelig ikke snakket med alle om alt. De satte selv 
grenser for hvor mye de ville si om seg selv og sine problemer og hvem de ville snakke med 
om slike ting. Men flere opplevde hvordan det å treffe andre i samme situasjon var en viktig 
del av det utbyttet de følte å ha av å være del i miljøet. Slik erfaringsutveksling kunne være 
konkret i forhold til diagnostisert sykdom, erfaring med medisinbruk, utveksling av 
opplevelser og oppskrifter i forbindelse med spesielle dietter: 
 

Jeg deler en del synspunkter om sykdom, trygderettigheter, behandlinger og en del 
annet. 

 
Må holde ut dette så vi deler en del slike erfaringer. 

 
En av respondentene fortalte hvordan han opplevde dette mer generelle miljøet positivt på en 
litt annen måte enn et rent diagnoseavgrenset pasientmiljø som han også var en del av. Han 
påpekte at hvert av miljøene hadde sine fordeler, men at det av og til kunne bli vel fokusert på 
sykdommen i det andre miljøet: 
 

Men de fleste av oss som ferdes her, vi har en eller annen skavank som vi diskuterer og 
utveksler litt erfaringer om. 
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Støtte hverandre i vanskelige perioder 
 
I intervjuene ble flere former for gjensidig støtte innad i gruppen beskrevet. Graden av støtte 
fra miljøet kunne variere, men opplevelsen av å få støtte og gi støtte til de andre ble fremhevet 
av flere. 
 
En beskrivelse av hvordan miljøet virket støttende på medlemmer som hadde sluttet å røyke, 
slik at de ikke begynte å røyke på nytt, tok utgangspunkt i en dialog mellom to respondenter 
der de var gemyttlig uenig med hverandre om miljøet var røykfritt eller ikke, men fort ble 
enige om at eventuell røyking ikke var et problem i miljøet. : 
 

- Det er jo noen som har sluttet og. 
- De hadde sluttet før de kom hit. 
- Men i og med at det er så få som røyker her så har det i hvert fall ikke fristet de til å 

begynne igjen, og det er jo litt greit. 
 
Dette er enkle og hverdagslige problemstilinger sett i forhold til en del andre beskrivelser der 
alvorlige helseproblemer ble berørt. I noen tilfeller lå essensen i historien i hvordan andre 
deltagere i miljøet som tidligere hadde hatt tilsvarende problemer stilte opp for å støtte og 
hjelpe. 
 
De fleste uttalelsene som kom om hvordan miljøet virker støttende var likevel av mer generell 
karakter: 
 

Men vi får i hvert fall koble fra da, at vi sitter og synes synd på oss selv. Det er veldig 
viktig, for det er det som er faremomentet med dette vet du, at når du blir gammel og 
syns synd på deg selv, så blir du redd for at nå har jeg sikkert fått ditt, og nå har jeg 
sikkert fått datt, og så tar vi bare å ”kvesser dem opp”. En sier […] hele tiden: Jeg er 
glad for at jeg gikk hit i dag - først ble det dette tullet […], men så kom jeg meg opp hit 
og fikk oppleve dette sammen med dere, og så kom jeg hjem igjen og da var jeg helt en 
annen. 

 

3.2.2 Om aktivitet 
 
Mennene betegnet flere ganger spøkefullt hovedaktiviteten i hytta som å ”juge og drekke 
kaffi”. I utdyping av hovedaktiviteten ”å juge” vektlegges samtale mennene mellom og 
historiefortelling. Det ble referert til at miljøet både hadde plass til fleip og morsomme 
historier (også med grovt tilsnitt) og mer seriøse samtaleemner. 
 
Å fortelle sin egen historie 
 
Et par av respondentene fortalte historien om sin sykdom eller sitt funksjonsbortfall. 
Historiene var bygget opp som kronologiske beretninger der utvikling av sykdom og 
påvirkning den hadde på funksjonsevne var sentral. Historiene konkluderte med poenger som 
var direkte forklarende i forhold til motivasjonen historiefortelleren hadde for å ta del i 
aktivitetene i hytten. 
 
Deler av historien ble også gjentatt flere ganger i den delen av intervjuene historiefortelleren 
tok del i: Hans historie begynte med en beskrivelse av hvordan sykdom ledet til et stort 
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invalidiserende funksjonsbortfall som gjennom en spesiell episode ble kraftig forbedret slik at 
han fikk grunnlag for å begynne å trene seg opp til sitt nåværende aktivitetsnivå: 
 

Det som var litt morsomt det var at da […] ble bedre så begynte jeg å gå turer. Da 
trodde de jeg hadde blitt helt gal. 

 
Å snakke med likesinnede 
 
En av tingene som gikk igjen flere ganger i løpet av intervjuene var at respondentene, direkte 
og indirekte, viste til hvordan vennskapet i gruppen og det at alle der var voksne menn, 
påvirket forholdene mellom gruppedeltagerne og gjorde at de opplevde at innhold i samtalene 
kunne være annerledes enn i andre sammenhenger. Alle er venner, men respondentene fortalte 
hvordan de likevel hadde utviklet nærmere relasjoner med enkelte av de andre deltagerne. I 
noen av intervjuene kom det også frem at det også var deltagere i gruppen som aldri deltok i 
de ”dypere samtalene”. Dette ble oppfattet av respondentene som at de ikke ønsket å utvikle 
tettere relasjoner med de andre. Det lå ingen evaluering av graden av opplevd vennskap i 
disse utsagnene, bare en fastslåing av et faktum om at noen bare ville snakke om morsomme 
ting. Det ble referert til samtaleemner innenfor et stort spenn fra seriøse emner til hverdagslig 
samtale og spøk/historiefortelling: 
 

Mest hverdagslig prat om hus og hjem. Fleip og ljug. En del gode vitser og litt ”på 
kanten” historier. 

 
Her kan du sitte og prate litt mer på direkte ting. Ikke med alle da, men det er noen du 
kan sitte og diskutere ting med da. Mer personlig, ikke helt inntil sjela, men … Når vi 
sitter to stykker her om morgenen kan vi sitte og snakke om ting som vi ikke kan 
diskutere med [viser til et annet miljø han også er del av]. Jeg kjenner ikke de der så 
godt, føler jeg. Det er mer fortrolighet her. 

 
Betydningen av at nettverket var distansert fra hjemmenettverket ble berørt av flere: 
  

Kone og sånn blir noe helt annet. Det er det at du kan treffe disse gutta hver dag og 
prate og høre nye ting. 

 
Selv om jeg kan si hva jeg vil hjemme så dreier samtalen seg litt om andre ting. Du sitter 
ikke for eksempel og diskuterer bil med kona noe særlig, for hun er jo ikke så interessert 
i det. Det blir jo litt forskjell. 

 
Den avslappede omgangstonen ble beskrevet som en del av totalopplevelsen hos en 
respondent: 
  

Det er jo ikke bare vennskapet her, det er jo veldig koselig å gå en tur og drikke en 
kaffekopp også, og snakke med vettuge folk. Det er mye mer koselig å gå oppi her enn 
nedi byen. Nedi byen har ikke folk tid til å snakke med deg, de har hastverk, mens her er 
det rolig og behersket. 

 
Aktiviteter i fellesskap 
 
Mange aktiviteter knyttet til vedlikehold av hytten og oppbygging av det fysiske miljøet rundt 
ble beskrevet. Det ble referert til forpliktelser i forbindelse med å skaffe forbruksartikler som 
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kaffe, ved og vann til veie. Hytten hadde ingen vannkilde i nærheten, så vann til kaffekoking 
ble båret med hjemmefra i flasker. Kommunen hadde gitt tillatelse til vedhogst i skogen rundt 
hytten, og noen av mennene hadde tatt på seg dette som ”sin” oppgave. Ingen av disse 
aktivitetene ble beskrevet som organiserte, det var ingen liste over hvem som hadde ansvar for 
å ta med vann neste gang. 
 
Selv om ingen fordelte oppgavene formelt var det mer enn bare tilfeldigheter som lå bak 
fordelingen. Det ble holdt en viss oversikt over hvem som hadde gitt sitt tilskudd til 
fellesskapet gjennom for eksempel notater i loggbøkene i hytten. Noen fikk spøkefulle 
bemerkninger om at nå var det snart deres tur. 
 
En annen type aktivitet det ble lagt stor vekt på var knyttet til dyrelivet rundt hytten. Dyr ble 
matet og observasjoner av fugl, ekorn og rådyr ble diskutert. Det ble lagt ned et betydelig 
arbeid i å skaffe for til rådyrflokken i området om vinteren. En av mennene hadde tatt på seg 
ansvaret for foringen, noe som medførte at han i foringssesongen om vinteren måtte være 
tilstede morgen og kveld hver dag. 
 
Den aktiviteten alle hadde til felles, enten de gjorde den sammen med andre eller enkeltvis, 
var turgåing. Samtalen dreide seg ofte om ruter for turer, hvem som hadde gått hvor og hvor 
fort den enkelte hadde tilbakelagt ruten. Ikke alle var like aktive turgåere, men det ble 
poengtert at alle i det minste måtte gå til hytten, en ca 15 minutters spasertur fra nærmeste 
parkeringsplass. 
 
Drift og vedlikehold av hytten var ikke mye omtalt i intervjuene ut over det å slå fast at 
oppgaver var fordelt mellom de som var i miljøet. Det kom likevel frem at det ikke bare var 
enighet om hvordan disse skulle ivaretas: 
 

Det er innimellom mye misnøye her og. Krangel om hvem som sist kjøpte kaffe og kaker 
og slikt. 

 
Ta vare på naturen og dyrene 
 
Mange av mennene understreket at interessen de nå har for natur og fysisk aktivitet ikke er 
oppstått etter at de ble eldre, men representerer en videreføring av tidligere aktiviteter: 
 

Jeg har jo gått veldig mye oppi her før, når jeg arbeidet. Da gikk jeg rett fra arbeid, 
over her og rundt og ned igjen og spiste middag. Hver dag. 

 
Vi har vel ikke ligget på sofaen hele tiden. 

 
Naturinteresse virket som et av de gjennomgående temaene i samtaler i miljøet. I intervjuene 
kom det frem kunnskaper om dyr og natur. Noen beskrev naturopplevelsene i seg selv: 
 

Jeg har jo alltid likt meg ute i naturen. 
 

Er opptatt av naturen og dyra som kommer hit da, veit du. Fore dyra og snakke med 
dem.  

 
Andre tok et mer overordnet og filosofisk utgangspunkt for å beskrive sin opplevelse av 
naturen: 

 18



 
Alt henger sammen: Vi er en del av naturen og vi må stelle pent med den. 

 
Hjelpe andre 
 
Flere av respondentene snakket om hvordan aktiviteter kan vurderes som gode for en selv 
samtidig som de har positiv effekt for andre. En av respondentene la også vekt på at han 
delvis var motivert av et ønske om å hjelpe andre. Han var den som klarest satte ord på 
hvordan det å delta i aktiviteter sammen med andre har nytteverdi på flere plan: 
 

Er mer fornøyd med meg selv når jeg har kunnet bidra med noe til andre. 
 

3.2.3 Om nettverk 
 
Observasjoner og samtaler utenom intervjuene var medvirkende til å gi innsikt i bakgrunn for 
nettverket, hvordan nettverket var bygget opp og hvordan det fungerte i det nesten daglige 
samværet mellom deltagerne. Respondentene la vekt på at hyppigheten i møtene deres var 
viktig for samholdet: 
 

Det er jo et helt spesielt miljø her så lenge vi møtes hver dag. 
 
Kjerne og hierarki 
 
Mange av respondentene fortalte om at de hadde kjent flere av de andre deltagerne i 
nettverket hele livet. De hadde ikke nødvendigvis vært venner eller i hverandres 
omgangskrets, men de hadde ”alltid” vært klar over hverandre og altså hatt et grunnlag å 
bygge vennskapet på når de etter hvert møttes i skogen. Dette gjaldt ikke alle, det finnes 
unntak som kom inn i nettverket som innflyttere uten forhåndskjennskap til noen av de andre 
deltagerne: 
 

Mange av oss har kjent hverandre veldig lenge, vi bor jo ikke så langt unna hverandre. 
Det er vel ingen som har vært kamerater hele livet tror jeg, vi er da blitt kjent oppi her, 
men vi har visst om hverandre. Men dette er jo det som har gjort av vi er blitt bedre 
kamerater, det er ikke noe tvil om det. 

 
Jeg har jo visst hvem noen har vært siden jeg var unge, ikke så mange, men har jo vært 
borti noen etter hvert som en vokste opp, på grunn av jobben de har hatt eller ett eller 
annet. Ungene deres i flere tilfeller har vært kamerater med mine, så vi kjente jo til dem. 

 
Nettverket ble beskrevet ikke bare som et nettverk av likemenn. Det fremkom en helt klar 
hierarkisk oppbygging som ble uttrykt gjennom forskjellige symboler og handlinger. Begreper 
som ”gamlekara” og ”veteraner” ble brukt for å forklare dette. Respondentene beskrev 
hvordan alle som ønsket hadde adgang, men at alle ikke hadde egen kaffekopp i hytten. De 
som hadde kaffekopp der fikk etter hvert henge den på en spiker på veggen. Spikrene var 
ordnet i flere rader der et medlem etter hvert fikk henge sin kopp på en høyere rad når han 
nærmet seg kjernen i hierarkiet. I intervjuene ble det gitt mange spøkefulle kommentarer om 
dette: 
 

Det er gamlekara som er midtpunktet her. 
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Om vinteren er det jo mer begrenset så lenge det er bare plass til fire-fem inni hytta. så 
da blir det til at når veteranene kommer, så rusler vi videre. Og det er jo en uskreven 
lov, syns jeg. 

 
En av respondentene sa at han nå hadde vært med ved hytten så lenge at han syntes han snart 
måtte få bli medlem. 
 
Det var ikke bare menn som var innom hytten. En og annen hadde med seg ektefellen av og 
til, men det ble understreket at disse bare var besøkende, ikke en del av miljøet: 
 

Kona er med en gang iblant, men det er ikke så ofte. 
 

Når kvinnfolkene er med kan du få høre noen ganger, vet du: Hvor og når vasker dere 
opp da oppi her? 

 
Vedlikehold og utvidelse av nettverket 
 
Alle respondentene understreket det gode kameratskapet og samholdet i miljøet: 
 

Ja, det er utrolig godt samhold oppi her. 
 
Ethvert nettverk krever vedlikehold for ikke å rakne. Mange uttalelser i intervjuene inneholdt 
elementer av hvordan dette nettverket bevisst eller ubevisst vedlikeholdes av medlemmene. 
Dagliglivet i et nettverk består heller ikke bare av solskinnsdager. Noen ganger beskrev 
respondentene krangel og konflikter, men de understreket samtidig ofte at nettopp det å være 
uenig med hverandre må oppfattes som et tegn på godt kameratskap: 
 

Da blir det noe kjefting og noen ganger skikkelig krangel. Ja, jeg har ikke vært med på 
det altså. 

 
Og vi blir jo kamerater selv om vi ikke har samme meninger om alt og det blir jo 
diskusjoner. Det er ikke det at vi er så gode kamerater at vi sitter og holder rundt en 
annen, det har ikke med det å gjøre, men det går mer på at vi tåler å høre at andre har 
andre meninger. 

 
For noen var nettopp det å føle seg trygg på dem en snakket med viktig: 
 

Det er jo de beste kameratene som diskuterer hardest kan du si. 
 

En må jo lære seg å skille sak og person. For en ser jo at om en sier sannheten til de, 
det en mener, så kan de jo bli litt snurt en dag eller to, men så går det over. For det er jo 
ikke det som er hovedvennskapet. For det er jo at vi er de vi er egentlig. 

 
Det ble understreket flere ganger at uenighet ikke var det som preget miljøet mest: 
 

Det er en lett tone i miljøet her. Det er sjelden det er noen som er tungsindig. Vi går ikke 
oppi her for å sitte og surve. 

 
Vi blir en sammensveiset gjeng her. 
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En beskrev hvordan møtet med kameratene var det som betydde mest for ham: 
 

Det som er med miljøet her er kameratskapet. Det er ikke noe annet. 
 
Respondentene refererte til en oppfatning av at det ble lagt vekt på at noe av kosen med 
miljøet var at det ikke var for stort: 
 

Vi kunne ha fått tak i større hytte vi og. [Navn] har ordnet, men den er dobbelt så stor 
som denne, men vi ble enige alle oppi her, om at det ble for voldsomt. 

 
Den vesle kosen med den vesle hytta her den vil bli borte, da blir den store mer slik 
suppestasjon og så blir det mer å fyre opp og mer folk å… 

 
Nye deltagere i nettverket kom, slik det ble fremstilt av respondentene, ofte inn ved at folk 
som gikk forbi etter hvert begynner å bli kjent med de som allerede var med. Man ble først 
”på hils” og stoppet etter noe tid for å ta en kopp kaffe. De som trivdes med dette ble over tid 
en del av miljøet: 
 

Jeg sitter her og hilser på folk som går forbi. Da må de stoppe, og så kom det folk og … 
ganske mange som er innom her skjønner du. 

 
Ja, bare de ser det sitter folk, så stopper de opp. 

 
En respondent beskrev hvordan han selv ble en del av nettverket: 
 

Det ble bare slik at jeg sklei inn her etter hvert. Er ikke herfra, så det ble sakte, men 
sikker slik. Starta med en prat og etter hvert en kaffe. Så blei det bare slik. 

 
Etter at nettverket ble omtalt i massemedia økte interesse for å delta: 
 

Det kom litt av da det ble så mye publisering, både Innlandet og Norge Rundt og alt 
dette, at da var det flere som ville være brukere. 

 
Det er det samme når en kommer ned i byen. Vi er kommet i avisa vi vet du, en gang, og 
det er nok det: Har du vært i koia i dag? 

 
Et fellesskap av menn  
 
Respondentene beskrev at de samtidig med å være medlemmer i nettverket rundt hytten også 
hadde andre nettverk å forholde seg til. Familie, tidligere kolleger, naboer og andre ble nevnt. 
Det ble lagt vekt på at dette var andre typer nettverk med andre former for kontakt enn det 
som finnes ved hytten. Ingen av respondentene kom med uttalelser som sa noe om hvordan de 
opplevde kvalitet og involvering i de forskjellige nettverkene, men alle fremhevet at dette 
nettverket var annerledes og ga andre opplevelser enn de andre nettverkene de var del av: 
 

Det er klart at det å ha en kamerat på jobben det er litt mer slik…, jeg vet ikke, men det 
er mer sånn at her oppe har vi noe sammen. 
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Jeg snakker jo litt med de i det tidligere miljøet, men jeg har liksom glidd ut fra det selv 
om jeg har kontakt med dem. 

 
Familienettverket ble trukket frem som noe kvalitativt annet enn nettverket ved hytten: 
 

Det blir jo litt forskjell på samtalene mellom kamerater slik som her og med kona. 
 

Det er jo veldig viktig med kamerater og da, egentlig. Noen du kan gå til… Kone og 
sånn blir noe helt annet. Det er det at du kan treffe disse gutta hver dag og prate og 
høre nye ting. 

 
Noen ga en beskrivelse av at nettverket ved hytten ble opplevd som klart avgrenset og 
stedfestet: 
 

Vi treffes jo egenlig bare oppi her da - vi omgås jo ikke ellers, privat, så det er her vi 
møtes da. Men selvsagt så snakker vi jo med hverandre om vi møter hverandre på 
butikken og. Vi arrangerte jo eget julebord i fjor da. 

 
Flere av respondentene kom med uttalelser om at de bevisst valgte dette nettverket fremfor 
andre de også kunne tatt del i: 
 

Det er jo noen som samles på kjøpesenter, men jeg er aldri der. Jeg har ikke sansen for 
det. Det er mye bedre å være oppi her da. 

 
Et eget rom 
 
Miljøet ved hytten ble beskrevet som et sted respondentene kunne trekke seg tilbake til, der 
fellesskapet var av en annen karakter enn i for eksempel hjemme og der de opplevde ting de 
ikke kunne opplevd andre steder: 
 

Det er jo en form for fristed. 
 

3 .3  K j e r n e k at e g o r i e r  m e d  u n d e r k at e g or i e r  
 
Den videre bearbeidingen av de åpne kodene ble gjennomført ved at de ble omgruppert og 
organiseres inn under nye, mer overordnede koder. Alle utsagn som kom frem i intervjuene 
kunne dermed fremstilles i en tabell der de grupperes i mer overordnede kategorier, som til 
slutt kunne samles i to kjernekategorier: 
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Kjernekategoriene ”Ivareta sin helse” og ”Aktiv deltagelse i et fellesskap” fremkommer som 
viktige fordi mange av respondentene understreker disse som viktigste grunn til at deltar i 
nettverket. Resultatene viser at ingen deltar uten en grad av fysisk aktivitet. Det kreves at 
deltagerne stiller opp regelmessig, ikke bare ved at de er innom ofte, men ved at de tar del i 
bestemte aktiviteter som delvis styrker egen helse, delvis vedlikeholder nettverket og 
fremskaffer varer og tjenester dette er avhengig av for å kunne fungere. 
 

3.3.1 Ivareta sin helse 
 
Fysisk aktivitet 
Deltagerne i nettverket valgte å plassere hytten ute i skogen. Hytten var mobil og kunne uten 
problemer vært flyttet til et sted der flere kunne ha tatt del i å ”juge og drekke kaffi”. Fysisk 
aktivitet var viktig for dem, enten det var med utgangspunkt i aktiv trening, eller bare i en 
holdning om at fysisk aktivitet og turgåing var sunn aktivitet. 
 
Trivsel er viktig 
Et av de utsagnene som ble gjentatt oftest i intervjuene var at deltagelsen i nettverket ga høy 
grad av trivsel for deltagerne. De opplevde også klare sammenhenger mellom økt trivsel og 
bedret helse. Flere refererte til selve naturopplevelsen som en viktig del av trivselen. 
 
Respondentene fortalte om hvordan det å treffe andre i samme situasjon som dem selv gjorde 
at de trivdes i miljøet. Noen fortalte om at det å møte andre menn i samme aldersgruppe i 
byen var en helt annen og mer stressende opplevelse for dem. 

 23



 
En av respondentene satte ord på trivselen han følte ved å kunne bidra med noe i fellesskapet, 
og også hjelpe andre med praktiske småting. 
 
Mennenes behov for å ha ”et eget rom” der de kan konsentrere seg om aktiviteter de selv 
ønsker å drive med, var fremtredende i flere uttalelser. 
 
Sykdomsforebygging 
For noen av respondentene var egen sykdom en viktig grunn til å ta del i de fysiske 
aktivitetene. I respondentgruppen fantes menn med diagnoser der fysisk aktivitet var en del av 
behandlingen og menn som var avhengig av fysisk aktivitet for å hindre tilbakefall eller for å 
opprettholde funksjonsevne. Noen av historiene som ble fortalt refererer også til diagnoser der 
det å ta del i et nettverk i seg selv kan ha positiv innvirkning. 
 

3.3.2 Aktiv deltagelse i et fellesskap 
 
Et nettverk av like menn 
Resultatene i undersøkelsen viste ikke bare et nettverk av likemenn. Et nettverk av menn som 
hadde mange like opplevelser og oppfatninger fremstod også. Ikke bare hadde mange av 
deltagerne felles bakgrunn og kjennskap til hverandre, men også en felles opplevelse av god 
helse på tross av nedsatt funksjonsevne var gjennomgående. 
 
Det var også en tydelig lagdeling i nettverket, der de med langvarig tilknytning til hytten 
hadde forrang på mange områder. Respekten for disse ”veteranene” var stor og det ble ofte 
vist til deres innsats i å etablere og legge til rette for nettverket. Det er mulig å tolke noen av 
utsagnene som uttrykk for ønske om å ”rykke oppover” i hierarkiet. 
 
Mange aktiviteter i nettverket var rettet mot vedlikehold og utvidelse av nettverket i seg selv. 
Selv dette uformelle nettverket var avhengig av at noen brukte tid på å skaffe til veie kaffe, 
vann, mat til dyrene og ved. Rekruttering ble ikke beskrevet som en egen aktivitet, men 
respondentenes inngang til nettverket beskrev hvordan de etter hvert hadde kommet i snakk 
med menn som var med der fra før og så hadde blitt mer og mer involvert over tid. 
 
Ingen av mennene uttrykte kvinnefiendtlige holdninger eller at de var uinteressert i kvinnelig 
selskap. Likevel kom det tydelig frem at dette var et nettverk av og for menn. Kvinner (og 
barnebarn) kunne være med som gjester, men ingen uttrykte ønske om å få kvinner inn som 
medlemmer i nettverket. 
 
Samling om felles interesser 
Nettverk krever alltid en viss grad av felles interesse hos deltagerne. I intervjuene kom det 
frem at mange av respondentene opplevde samme reaksjoner på sin deltagelse fra ektefelle og 
venner. Mange ble oppfordret av ektefeller til å finne aktiviteter utenom hjemmet. Selv om 
det ikke alltid var aktivitetene rundt hytten som ble foreslått fra ektefellene var det dit de 
oftest gikk. Venner kom ofte med kommentarer om deres deltagelse. 
 
Felles aktiviteter utgjorde en stor del av grunnlaget for deltagelse. Det å drive med fysisk 
aktivitet er ovenfor tatt inn som et aspekt ved å styrke helsen, men fellesskapsfølelsen som ble 
utviklet rundt det at alle drev med aktiviteten og samtalene rundt planlegging av turer sammen 
var også en viktig del av nettverksbyggingen. 
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Mange av respondentene fortalte om en stor interesse for natur og dyreliv. Mye av samtalene 
dreiet seg rundt slike tema som observasjon av fauna i nærområdet til hytten og diskusjoner 
om dyrenes daglige aktiviteter. Denne interessen var kombinert med praktiske gjøremål, som 
mating av fugler og dyr ved hytten, men flere av respondentene fortalte også om at de drev 
med tilsvarende aktiviteter hjemme. 
 

3 .4  Kjernekategor i enes  be tydn ing  
 
Resultatene slik de fremkommer i kjernekategorien benevnt som ”ivareta sin helse” viser at 
deltagelse i nettverket bygger på en grad av deltagelse i fysisk aktivitet, tilpasset den enkeltes 
forutsetninger. De fleste medlemmene overskred minimumsgrensen for dette med god 
margin. Verdien som lå til grunn, ble ikke uttrykt eksplisitt, men kan tolkes som en bevisst 
holdning i forhold til å ivareta egen helse. Flere av respondentene beskrev det å vedlikeholde 
fysisk funksjon som viktig. 
 
Den andre kjernekategorien er benevnt som ”aktiv deltagelse i et fellesskap”, og beskriver den 
andre viktige forutsetningen for deltagelse i nettverket. Viljen til, og ønsket om å ta aktivt del 
var en absolutt forutsetning for inklusjon i dette mannlige nettverket. Det ble ikke stilt 
formelle krav, men det var en uskrevet regel at alle måtte yte sin del for å ivareta nettverket, 
enten det var i form av å delta i samtaler eller ved å ha med forbruksartikler inn i nettverket. 
Det at alle likeverdig måtte bidra var sterkt medvirkende til at det oppstod en 
fellesskapsfølelse som hadde stor betydning i respondentenes opplevelse av det 
helsefremmende ved deltagelsen i nettverket. 
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4  DI S K U S J O N 

4 .1  Hovedfunn  i  undersøke l s en  
 
Undersøkelsen viser at respondentenes utsagn kan tilpasses en beskrivelse i to 
kjernekategorier: 
• Ivareta sin helse 
• Aktiv deltagelse i et fellesskap 
 
En analyttisk prosess med utgangspunkt i respondentenes egen opplevelse av sitt engasjement 
i miljøet rundt hytten viser altså at disse mennene gjennom deltagelsen styrket sin kontroll 
over egen helse og samtidig fant et miljø der de trivdes og opplevde fellesskap og samhold. 
 
Flere av respondentene fortalte hvordan de følte at de var mer ”hjemme” i skogen og ved 
hytten enn for eksempel i miljøene ved kjøpesenteret. Naturopplevelsen og roen de følte i 
naturen var medvirkende til dette, men også det å kunne drive aktivitet på egne premisser uten 
å bli sett på av andre, ble nevnt som grunn for å trives i skogen. 
 
Ingen av respondentene var yrkesaktive lenger. Mange av dem har tidligere vært engasjert i 
aktiviteter som de også hadde sluttet med. En respondent fortalte hvordan han ikke lenger 
hadde de fysiske forutsetningene for å fortsette i sitt gamle miljø, og derfor hadde ”trappet 
ned” aktivitetene. For ham erstattet miljøet ved hytten delvis et nettverk hvor han ikke kunne 
være deltagende i på samme måte som før. 
 
Kombinasjonen av at alt arbeid ved hytten er basert på frivillighet og forpliktelsen som ligger 
i at det er forventet at alle tar del i arbeid med vedlikehold og kaffekjøp, ble berørt av mange. 
Det at de betraktet oppmøtet ved hytten som et medlemskap, selv om foreningen de var 
medlem av ikke formelt eksisterer, kan kaste lys over hvordan det å delta aktivt i et fellesskap 
kan ha en egenverdi etter at yrkesaktiv karriere er avsluttet. 
 

4 .2  Undersøke l s ens  re su l ta t er  s e t t  i  l y s  a v  t i d l i ge r e  f o r s k n i n g  
 
Utvalget av teorier som er tatt med i drøftingen, bygger i stor grad på de memos som er 
skrevet i datainnhentings-, åpen kodings- og aksial kodingsfase. Gjennom hele prosessen er 
aktuelle tanker om funnene og mulige tolkninger av disse blitt sammenholdt med litteratursøk 
og lesning av teori. Memos er sammenholdt med funn og er blitt testet ut ved selektiv 
innhenting av nye data. I denne prosessen har mulige teoretiske innfallsvinkler vært testet og 
forkastet for å gi et så godt grunnlag som mulig for å underbygge utviklingen av en teori om 
menns opplevelse av helse, aktivitet og nettverk etter at yrkeslivet er avsluttet. 
 

4.2.1 ”Frisk” og ”syk” i vårt samfunn 
 
Frank (1995) er sterkt kritisk til skillet mellom menneskers rolle som syk og frisk som blant 
annet uttrykkes i Sontags (1978) metafor av sykdom som en reise mellom ”det sykes” og ”det 
friskes” kongedømme. Kritikken hans bygger på en erkjennelse av at det i økende grad, ved å 
fortsette i Sontags metafor, blir behov for å innføre en mellomrolle der mennesket har dobbelt 
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statsborgerskap. Frank bruker begrepet remisjonssamfunnet8 på den stadig økende gruppen 
mennesker som lever med en sykdom som (midlertidig) er holdt i sjakk av medisinsk 
behandling eller annen terapi. Mennene i denne undersøkelsen ville i Franks terminologi være 
medlemmer i dette remisjonssamfunnet. 
 
Parsons (1978) har definert en modell for det å være ”syk” som faller inn i modernismens 
holdninger om sykdom som noe som kan repareres dersom man bare finner de riktige 
behandlingsmetodene. Dette innebærer et brudd med tidligere tiders oppfatning av sykdom 
som noe som er styrt av makter utenfor mennesket, men kan fortsatt implisere at noe må være 
galt dersom sykdommen likevel ikke kan repareres av helsepersonell. Frank (1995) mener at 
en slik tilnærming i stor grad fratar pasienten kontroll over sin egen sykdom og påpeker at 
postmoderne oppfatning av sykdom og helse tilsier at pasienten bør ta tilbake kontrollen og 
ansvar fra profesjonene. I denne undersøkelsen kommer det frem flere utsagn som viser 
mennenes bevisste holdning til det å opprettholde funksjonsnivå og kontrollere egen sykdom. 
Det kommer svært få utsagn som peker i motsatt retning: Ingen henviser til hvordan 
profesjonell hjelp har gjort dem frisk. 
 
Det kan synes som om resultatene understreker betydningen av å fokusere på andre 
definisjoner og forståelsesrammer av helse enn de som fremkommer ved tradisjonell 
medisinsk tenkning og ved å anvende WHOs (1946) helsedefinisjon ukritisk. Andre 
forståelser, som for eksempel Hjorts (1994) vektlegging overskudd i hverdagens krav, er mer i 
samsvar med respondentenes opplevelse av seg selv som friske på tross av 
funksjonsproblemer. 
 

4.2.2 Kropp og synlige lyter 
 
I moderne sosiologi betraktes kroppen som et uttrykk for sosial identitet og tilhørighet. 
Bourdieus (1986) perspektiv om den legitime kroppen kan kaste lys over kroppens idealiserte 
posisjon i det moderne. I tidligere tiders samfunn ble mennesker med lyter og 
funksjonsproblemer ofte skjult fra omgivelsene. Dagens norske samfunn legger stor vekt på å 
integrere funksjonshemmede i skole og arbeidsliv i størst mulig grad. Likevel vil slike 
holdninger som gjenspeiles i Goffmans (1963) påstand om at det er pinlig både å måtte vise 
frem og å forholde seg til et stigma, fortsatt kunne gjenfinnes i dagliglivets situasjoner. Selv 
om noen resultater tyder på at respondentene er bevisst at de eksponerer ”sitt stigma” i 
kontakt med andre mennesker, er det ingenting som tyder på at dette er årsaken til at de driver 
sine aktiviteter ute i skogen. Tvert imot er det mange utsagn som viser hvordan de synliggjør 
ellers skjulte lyter og dermed signaliserer at de er villige til å ta kontroll over egen situasjon. 
Dette bringer dem i harmoni med Franks (1995) videreutvikling av Goffmans teori og 
aktualiserer begrepet meta-kontroll i tolkningen av resultatene. 
 

4.2.3 Narrativet om ”min” sykdom 
 
Flere av utsagnene i undersøkelsen viser hvordan det å fortelle hverandre historier oppleves 
som en viktig del av fellesskapets aktiviteter. Dette uttrykkes som å ”juge”, men det kommer 
også frem hvordan det å snakke om egen sykdom og å utveksle erfaringer er viktig. I noen 
tilfeller inngår også slike historier i intervjusammenhengen. I Franks (1995) begrep meta-

                                                 
8 Remisjon betegner i medisinsk betydning en foreløpig tilbakegang i et sykdomssymptom. 
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kontroll inngår narrativ fremstilling av egen sykdom. Han påpeker hvordan slike narrativer 
kan identifiseres og grupperes og hvordan de er knyttet til forskjellige strategier for å forholde 
seg til egen sykdom. Et av hans hovedpoeng er at det ikke er identifikasjon av dokumenterbar 
sannhet og etterprøvbarhet i narrativets innhold som er viktig, men at fortelling og 
gjenfortelling i seg selv påvirker både omgivelsenes opplevelse av fortelleren og fortellerens 
opplevelse av en selv. På denne måten er narrativet et viktig verktøy i arbeidet med å få 
kontroll over sin sykdom. Eksempelvis påpeker han at en ”tilfriskningshistorie”9 og en 
”kaoshistorie”10 hver for seg viser hvordan fortelleren har svært forskjellig kontroll over sin 
egen situasjon. 
 
Parsons (1978) forklarer hvorfor enkelte mennesker forblir i sin ”sykdomsrolle” lenger enn de 
burde ut fra ”objektive” kriterier ved å innføre begrepet sekundærgevinst. Ønsket om å bli 
gjenstand for oppmerksomhet og pleie og å fritas for forpliktelser fordi en er syk, kan i hans 
teori forklare hvorfor noen ikke blir frisk like fort som andre. I Franks (1995) teori forklares 
dette ved at mennesket det gjelder blir sittende fast i en selvopplevelse det kaoshistorien 
dominerer. Samtidig påpeker han at helseprofesjonene i stor grad prøver å styre pasienter 
vekk fra kaos gjennom å avbryte den narrative fremstillingen fordi den ikke er forenelig med 
profesjonell virkelighetsoppfatning. Han påpeker hvordan dette faktisk ikke medfører at 
kaoset blir mindre, men snarere øker mangelen på sammenheng gjennom å tilføre historien 
nye avbrytelser. Mennene i denne undersøkelsen viser at de ser stor grad av sammenheng i sin 
tilværelse. De har sine problemer, men takler dem i dagliglivet og finner støtte til det gjennom 
samværet med andre menn ved hytten. Rollen som kronisk syk eller funksjonshemmet er ikke 
en fremtredende del av deres opplevde virkelighet. Ingen av dem synes å be om 
sekundærgevinster i sitt møte med miljøet eller samfunnet forøvrig. Fortellingene om egen 
sykdom avbrytes ikke når de kommer. Riktignok bemerkes det at ikke alle i miljøet deler sine 
historier med hverandre, men respondentene påpeker at de har andre i miljøet de opplever 
utbytte av å ha ”dypere” samtaler med. 
 

4.2.4 Menn og helse 
 
Nye samfunnsforskningslitteratur har koblet menns helse til mannsrollen (Sabo & Gordon 
1995). Kvinner og menn gjør seg ulike kroppserfaringer og lever forskjellige liv. Menn lever 
ofte mellom gamle og nye krav og forventninger til sin egen rolle. Mannlighetsnormene 
endres, men menn møter fremdeles forventninger om at de skal være sterke og ikke vise 
svakhet (Lilleaas 2005). Seidler (1989) tar utgangspunkt i at menn ofte har et instrumentelt 
forhold til sin kropp. Han hevder dette kan være en følge av at menn ikke så ofte lærer seg å 
snakke om følelser, men derimot å kontrollere dem. Sosialisering til maskulinitet går gjennom 
disiplineringen av følelsene og språket blir et maktmiddel som brukes til å kontrollere disse 
følelsene. Ved å holde seg taus om kroppslig og emosjonell smerte unngår menn skammen 
ved å være følsomme og dermed vise feminine sider ved seg selv (Seidler 1989). Sosialt 
kjønn eller genus er en ordning der biologisk kjønn gjøres sosialt relevant. Kjønn gis en 
mening som vanligvis er knyttet til makt, og som skjuler makt og motmakt i et system av 
forskjeller. Kjønn er det vi gjør, som fremstår som det vi er (Holter 1996). Connell (2005) 
betegner den mannsrollen som innebærer den nåværende aksepterte legitimering av 
patriarkatets dominerende stilling som hegemonisk maskulinitet. Han mener dette 
                                                 
9 Tilfriskningshistorien har i følge Frank (1995) en struktur som følger oppbygningen: ”I går var jeg frisk, i dag 

er jeg syk, men i morgen vil jeg være frisk igjen”. 
10 Kaoshistorien kjennetegnes i følge Frank (1995) av avbrytelser og mangel på kontroll og viser dermed en 

forteller som ikke har opplevelse av sammenheng verken i sitt levde liv eller i sitt narrativ. 

 28



maskulinitetsbegrepet kan brukes både for å belyse hvordan menn forholder seg til andre 
menn og hvordan maskulinitet og kropp presenteres i vår kultur. Det er vanskelig å tolke 
resultatene fra denne undersøkelsen i forhold til disse perspektivene. Respondentene forholder 
seg i undersøkelsen til sine kroppslige og emosjonelle problemer, men de omtales ikke alltid i 
et språk som normalt assosieres med smerte og lidelse. Det fastslås at alle i miljøet har 
problemer, men utdyping av psykisk og fysisk smerte som følge av disse problemene er 
fraværende. I de få tilfellene der respondenter kommer nærmere inn på beskrivelser av sine 
problemer, brukes et ”klinisk” språk med diagnoser og ord fra helseprofesjonenes virkelighet. 
Dersom de ovenstående teorier anvendes på disse resultatene fra undersøkelsen er en mulig 
tolkning av dette er at det her dreier seg om et eget ”maskulint” språk som har utviklet seg for 
å skape avstand mellom menns omtale av smerte og lidelse og den feminiseringen som i 
henhold til Seidler (1989) medfører skam i en hegemonisk maskulinitetsoppfatning. 
 
Thompson Jr. og Whearty (2004) påviser hvordan eldre menns maskulinitetsideologi er 
relatert til størrelsen på sosiale nettverk og graden av sosial deltagelse. De påviser at eldre 
menn som tror på ”tradisjonelle maskulinitetsverdier” er mer fornøyd med sine nettverk, men 
at menn som avviser slik ideologi og uttrykker et større ønske om å snakke om sine indre 
følelser har større nettverk. De konkluderer med at hegemonisk maskulinitet ser ut til å være 
assosiert med mindre grad av interaksjon, men likevel med større tilfredshet, hos eldre menn. 
Denne undersøkelsen viser entydig en stor grad av tilfredshet med nettverket, men gir ingen 
holdepunkter for hvordan respondentene forholder seg til forskjellige maskulinitetsideologier. 
Dersom det skal gjøres vurderinger av graden av tilfredshet koblet opp mot holdning til 
maskulinitet, må ytterligere forskning legges til grunn. 
 

4.2.5 Et eget rom 
 
Woolf lanserte i 1929 en tanke om at kvinnelige forfattere som et minimum måtte ha tilgang 
på 500 pund i året og et eget rom for å kunne produsere litteratur (Woolf 1976). ”Et eget rom” 
er siden blitt et begrep i kvinnekampen og brukes i dag som en metafor for å kunne trekke seg 
tilbake og skjerme seg fra omverdenen for å kunne konsentrere seg helt om sin oppgave. 
Mennene i undersøkelsen setter ikke frem krav om 500 pund i året, men de uttrykker tydelig 
at behovet for å kunne skape distanse fra dagliglivets gjøremål er en sterk motivasjon for å ta 
del i nettverket rundt hytten. Altså kan hytten representere ”et eget rom” for de som er der. 
Frank (1995) angir at mangelen på ”et eget rom” kan forklare hvorfor enkelte ikke greier å 
strukturere sin sykdomshistorie. Han påpeker at kaoshistorier er tett forbundet med avbrudd 
på flere plan: Historiene avbrytes når de fortelles fordi tilhøreren blir provosert av mangelen 
på sammenheng og historiene gjenspeiler et liv der stadige avbrudd i form av sykdom og 
smerte eller andre forstyrrelser medfører at roen som kreves for å utvikle en mer strukturert 
historie ikke er tilstede. 
 
Andersen (2006) henviser til boligtekniske undersøkelser som tyder på at menn ofte trekker 
seg tilbake til husets toalett som ”et eget rom”. Påstanden belegges med at menn bruker to 
timer mer på toalett i dag enn for fire år siden og at denne endringen faller sammen med at 
stadig flere hus bygges med allrom og uten spesielle rom der mannen kan trekke seg tilbake: 
”Tidligere havde manden plads på kontoret, i haven og bag avisen. Men kvinder har 
efterhånden taget alle menns rum til seg. […] På den måden er mændene blevet hjemløse i 
deres eget hjem.” Flere av respondentene uttaler at deres ektefeller sier de er glad for at deres 
menn har aktiviteter som medfører at de er vekke fra hjemmet deler av dagen. En nærliggende 
forklaring er at alle respondentene tidligere har vært yrkesaktive, og derfor har vært vant til å 

 29



forlate hjemmet store deler av dagen. Sannsynligvis har også de av ektefellene som har vært 
hjemmeværende vært vant til å ha huset/leiligheten som sitt eget rom deler av dagen. Flere av 
respondentene henviser til hvordan ektefellene aktivt oppfordrer dem til å ha faste aktiviteter 
utenfor hjemmet. Dette er uavhengig av om ektefellen selv er hjemmeværende eller fortsatt i 
arbeid. Dette kan tolkes som et resultat av hvilken generasjon respondentene tilhører. Selv om 
kvinners yrkesaktivitet ikke bare ligger i hjemmet, er hjemmet i denne generasjonen fortsatt 
”kvinnens domene”. 
 

4.2.6 Felles aktivitet og felles opplevelse av natur 
 
Respondentene opplever seg selv, tross sine sykdommer og funksjonsnedsettelser, som friske. 
Grimen og Ingstad (2006) mener at slike funn kan forklares ut fra den enkeltes perspektiv på 
livet og forhold til andre mennesker. Respondentene er del i et fellesskap der felles aktivitet i 
naturen og felles opplevelse av naturen setter i gang prosesser som påvirker helse på en måte 
som vanskelig kan måles og bedømmes ut fra medisinsk og biologisk tilnærming. Den aktive 
deltagelsen med så å si daglige turer i skogen etterfulgt av samvær med de andre deltagerne i 
miljøet, gir grunnlag for å anta at det foreligger en felles tilhørighet og kultur grunnet i stor 
grad av felles opplevelse i miljøet og av naturen rundt miljøet. Stedstilhørighet dreier seg, i 
følge Grimen og Ingstad (2006) først og fremst om identitet og landskap, men landskapet er 
ikke et hvilket som helst landskap, men det man ”hører hjemme i”. 
 
Habermas (1991) hevder at mennesket kommuniserer intensjonelt og intersubjektivt. I dette 
legger han at kommunikasjon mellom enkeltmennesker har sin hensikt i å skape gjensidig 
forståelse og anerkjennelse gjennom at individet deltar i et språkspill. For å oppnå denne 
forståelse og anerkjennelse er enkeltmennesket, som deltaker i et sosialt felleskap eller 
nettverk, avhengig av å fremtre med et språkspill som blir gjenkjent og anerkjent. Han 
betegner dette som performativitet. 
 
Laumann (1998) mener at naturen i seg selv har en avstressende og rekreerende virkning på 
den enkelte og at eksponering for naturopplevelser virker på oss både psykisk og fysisk. 
Respondentene opplever at miljøet gir dem indre ro og at de blir mer avslappet i hverdagen 
etter å ha vært sin vante tur til hytten. Lignende funn er gjort av Fugelli og Ingstad (2006) som 
hos sine informanter fant at de gjerne beskrev naturen som en kilde til helbredelse, og for den 
saks skyld også forebygging av sykdom. Kaplan (1995) tar utgangspunkt i at når et menneske 
retter sin oppmerksomhet mot noe spennende og interessant, kreves det lite eller ingen mental 
anstrengelse for å ta imot stimuli. Dette medfører at mentale ressurser frigjøres til 
gjenoppbygging av mental energi når en blir utsatt for denne typen stimuli. De påviser at 
naturen gir stimuli som krever liten eller ingen mental anstrengelse, og hevder at den derved 
kan virke rekreerende. Særlig fremheves fire egenskaper ved naturen som medvirkende til 
denne effekten: 
 
• opplevelsen av å komme seg vekk 
• opplevelsen av totalitet eller omfang og sammenheng 
• fascinasjon 
• forenlighet mellom person og miljø (samsvar mellom det du ønsker å gjøre, dersom du var 

i det miljøet, og det du kan gjøre) 
 
Resultatene viser at mosjonsbegrepet kan være mangesidig. Innholdet i det å mosjonere og 
holde seg i form er individuelt preget. Sett i sammenheng med rekreerende faktorer som 
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plante, dyre og fugleliv, og naturens egenverdi som effekt på graden av rekreasjon kan 
helseeffektene av den type aktivitet respondentene bedriver være stor. I offentlig debatt 
dukker det med jevne mellomrom opp påstander fra idrettsfaglige miljøer om at mosjon må 
overstige en viss arbeidsmengde for å ha treningseffekter. Respondentenes holdninger til 
trivsel og helseeffekt av sine fysiske aktiviteter uten entydig kobling til arbeidsmengden som 
utføres, representerer en nødvendig motvekt for å hindre at ambisjonsnivået virker 
demotiverende på mot mennesker som ikke har forutsetninger for å drive med ”profesjonell” 
trening. 
 

4 .3  M e n n e n e s  o p p l e v e l s e  a v  h e l s e  o g  a k t iv i t e t e r  i  e t  s o s i a l t  n e t t v e r k  
 
Resultatene fra undersøkelsen viste at det sosiale nettverket hadde innvirkning på deltagernes 
egenopplevde helse. Respondentene opplevde at de fikk et bedre innhold i hverdagen 
gjennom å ta del i fellesskapet og aktivitetene der. De følte seg mer vel og fikk overskudd til 
dagliglivets aktiviteter, ikke bare gjennom å drive fysisk aktivitet, men også gjennom å være 
aktive i samtaler og sosiale aktiviteter. I dette spontant oppståtte nettverket, skapt av og for 
likemenn, legges det vekt på at miljøet er relativt homogent sammensatt, at aktivitetene i stor 
grad er basert på felles interesser og at deltakerne respekterer hverandre og hverandres 
standpunkter. Det ligger ingen bevisst holdning til begrepene helsefremmende og/eller 
forebyggende i utsagnene fra respondentene. På tross av dette beskriver flere hvordan 
aktiviteten er med på å vedlikeholde fysisk funksjonsnivå hos dem. Helsefremmende og 
ressursmobiliserende effekter oppstår heller ikke som et resultat av aktiv innsats fra 
”hjelpere”, men som en spontan ”bi-effekt” av fellesskapsfølelse og at mennene trives i 
hverandres selskap. I en mulig modell for menns opplevelse av nytteverdien av deltagelse i et 
nettverk og de effektene dette har på helse, kan nettopp det opplevd spontane og selvstyrte i 
nettverket understrekes. Mennene følte ikke at dette var et tilbud som var tilrettelagt for dem 
for å bedre helse eller legge til rette for spesielle aktiviteter. De kom inn i nettverket fordi de 
selv ønsket å bli en del av det. Begrepet ”kameratskap” ble hyppig brukt for å beskrive den 
følelsen av fellesskap respondentene mente lå til grunn for opplevelse av velvære og 
helseeffekt. Gjennom dette kameratskapet ble gjensidige forpliktelser utviklet der omsorg for 
hverandre ikke var en uvesentlig del. I et miljø hvor den enkelte mann kunne fremtre slik han 
ville og klarte til en hver tid, ble det skapt trivsel og opplevelse av sammenheng og mening 
som ga egenopplevd god helse. Selv om nettverket var lagdelt, med et skille mellom 
”veteraner” og ”nye medlemmer”, var tilsynelatende opplevelsen av fellesskap og tilhørighet i 
nettverket den samme for alle. Alle hadde også sine forpliktelser til deltagelse i aktiviteter. 
Slik kan nettverket ses på som egalitært og bygget på at alle deltagere var likeverdige. 
 
I kapittel 3.3 Kjernekategorier med underkategorier beskrives respondentenes egen 
opplevelse av nettverkets betydning for dem. Disse kategoriene legger grunnlaget for 
nettverkets verdigrunnlag i fellesskap og trivsel. Tabellen i dette kapittelet beskriver hvordan 
respondentene gjennom sine beskrivelser av forskjellige opplevelser, gir en fremstilling av 
hvordan nettverket virker inn på deres egenopplevde helse. Samtidig ble det snakket mye om 
hvordan selve nettverket hadde stor betydning. Uten nettverket og ”historien om nettverket” 
ville deres aktiviteter kanskje hatt et annet innhold og ikke gitt de samme effektene på helse 
gjennom fellesskap og trivsel. I videreføringen av tabellen for hvordan respondentene 
opplever nettverket er det derfor vesentlig å fremstille en oversikt over hvordan selve 
nettverket og nettverkets historie ble opplevd. Nettverket var grunnlagt med utgangspunkt i 
hytten i skogen. Mange av aktivitetene var knyttet til natur og naturopplevelse sammen med 
fysisk aktivitet ut fra den enkeltes forutsetninger. Systemer og organisering som understøttet 
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disse aktivitetene hadde oppstått over tid selv om ikke alle var bevisst at det uformelle 
nettverket i stor grad var et velorganisert og strukturert produkt av felles opplevelser og 
interesser. 
 

Figur 3: 
Modell for nettverket og sammenhengen mellom helse, aktivitet og nettverk 

Med utgangspunkt i 
kjernekategoriene i 
kapittel 3.3 
Kjernekategorier med 
underkategorier, 
”Ivareta sin helse” og 
”Aktiv deltagelse i et 
fellesskap”, er figur 3 
utarbeidet som en 
modell for å illustrere 
hvordan nettverket ble 
etablert, hvordan de 
første aktivitetene ble 
etablert, hvordan 
nyrekruttering fant sted 
og hvordan 
sammenheng mellom 
helse, aktivitet og 
nettverk ble oppfattet. 
Figuren viser nederst 
hvordan grunnlegger gjennom tilrettelegging etablerer et nettverk basert i hytten og dermed 
legger grunnlaget for de første aktivitetene sammen med de andre ”veteranene” ut fra deres 
felles interesser. Veggene rundt nettverket symboliserer forutsetninger (alder, kjønn, fysiske 
forutsetninger og evt annet) som representerer både en beskrankning i forhold til hvem som 
inviteres inn og til hvilke aktiviteter som er ønsket i nettverket. ”Aktivitetsballongen” ligger 
rundt nettverket. All rekruttering innebærer at ”de nye” delvis må akseptere og delta i 
aktivitetene som allerede finnes i nettverket, og medfører derfor en viss grad av likhet hos 
nettverksmedlemmene. Levedyktigheten til en aktivitet bestemmes gjennom de andre 
nettverksmedlemmenes deltagelse eller mangel på deltagelse i aktiviteten, det er ingen annen 
form for sanksjonering av hva som er ”godtatte” aktiviteter, selv om det antas at de 
opprinnelige aktivitetene utgjør et rammeverk for hva som er akseptabelt. Det er fullt mulig 
for ”de nye” å ta initiativ til nye aktiviteter som, hvis de blir en del av de faste aktivitetene 
også er med på å ”blåse opp aktivitetsballongen”, noe som kan forsterke konformitetskravet 
ved nyrekruttering. På et (ukjent) tidspunkt går ”nye” medlemmer over fra å være ”nye” til å 
bli ”veteraner” i nettverket. I overgangen fra aktivitet til nettverk illustrerer modellen at den 
enkelte deltager internaliserer opplevelser av nettverkets positive verdier og omdanner disse 
til en positiv personlig helseeffekt via følelsen av trivsel og fellesskap som deltager i 
nettverket. I modellen beskrives kimen til et selvrekrutterende nettverk, der ingen 
enkeltpersoner innehar nøkkelposisjoner som medfører at nettverket blir kritisk påvirket 
dersom de trekker seg ut. Et slikt nettverk vil kunne være levedyktig og godt fungerende 
betinget av at det er god balanse mellom rekruttering og frafall. Rekrutteringen av ”nye” må 
også balansere mot antall som får ny status som ”veteran” for å opprettholde stabiliteten i 
nettverket. All rekruttering skjer gjennom deltagelse i aktiviteter. Aktivitetenes innhold og 
utforming utgjør derfor også en kritisk faktor for å opprettholde balansen. Dersom aktivitetene 
ikke lenger fungerer som attraktive og meningsfylte for potensielle nye medlemmer, kan 
nettverket stagnere. 
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4 .4  M e t o d e k r i t i k k  
 
Datainnsamlingen, bestående av både deltagende og ikke-deltagende observasjoner i miljøet 
og til sammen ti kvalitative intervjuer, ble preget av en viss grad av distanse mellom miljøet i 
sin helhet og intervjuere. Intervjuere opplevde sin egen rolle som utenforstående, og flere 
menn som deltok aktivt i miljøet rundt hytta var ikke villig til å la seg intervjue. 
 
Hammersley og Atkinson (1996) anvender begrepet ”inntrykksteknikker” om de forhold 
forskeren kan påvirke eller forandre i forhold til hvordan han ønsker å bli oppfattet i feltet. 
Viktigheten av bevissthet omkring hvordan forskeren presenterer seg overfor informantene, 
og innstillingen han eller hun møter miljøet med poengteres. Videre framhever Hammersley 
og Atkinson forskerens refleksjon over hvordan han eller hun ønsker å bli oppfattet. Det å 
være bevisst om en kler seg likt eller forskjellig i forhold til informantene kan være 
medbestemmende for kontakten forskeren får med informantene.(Silverman 2001). Til tross 
for langvarig feltarbeid og mange timer anvendt til tillitsbyggende og relasjonsskapende 
arbeid opplevde intervjuere i prosjektet ’ Hvor blir alle helter av?’ at mennene i nettverket 
omkring hytta i skogkanten opprettholdt en distanse og en viss tilbakeholdenhet gjennom hele 
prosjektperioden. Kritisk kan det innvendes mot prosjektgjennomføringen at 
introduksjonsfasen med informasjon om prosjektets hensikt og metode ikke nådde alle som 
regelmessig tilbrakte tid i fellesskapet. Andre faktorer som gjorde at flere deltakere ikke sa 
seg villig til å la seg intervjue kan være det Connell (2005) beskriver som hegemonisk makt, 
det vil si at en eller flere har tatt en ledende posisjon i en sosial kontekst. Ved at 
informasjonen i startfasen ikke ble grundig nok i forhold til de som viste seg å være uformelle 
ledere i nettverket, var den eller de som hadde et hegemonisk maktforhold ikke positive til 
prosjektet. Dette gjorde at de selv ikke ville delta, og det var observerbart at de øvde påtrykk 
på andre i nettverket til å si nei til å la seg intervjue. Intervjuer med ti respondenter ble 
gjennomført til tross for motstand tilkjennegjort både verbalt og ikke-verbalt fra enkelte menn 
i nettverket som virket å inneha ledende posisjoner. De ti som ble intervjuet ga sitt informerte 
samtykke til deltagelse, og virket uanfektet av det som må kalles en viss opposisjon mot 
prosjektet fra ”veteraner” og uformelle ledere. Som forskningsmetode har grunngitt teori sitt 
utgangspunkt i at forskeren skal møte feltet så frigjort fra forforståelse som overhodet mulig. 
Strauss og Corbin (1998) hevder at en skal gå ut i feltet en skal forske på uten strukturerte og 
detaljerte spørreskjema eller annen detaljplanlegging i hensikt å oppdage feltets kompleksitet 
av fenomener i menneskers interaksjon med hverandre og samfunnet. Mennesker er aktører i 
egne liv, og grunngitt teori som metode vil være egnet til å beskrive og utvikle teori om 
menneskers agering i problematiske situasjoner. I grunngitt teori utvikles teori fra empiriske 
data som skaper innsikt og forståelse som kan gi meningsfulle tiltak (Strauss & Corbin, 1998). 
I møtene med fellesskapet og enkeltpersoner i miljøet rundt hytta i skogkanten mener 
intervjuere å ha stilt fordomsfritt og uten en bestemt forforståelse. Detaljert intervjuguide ble 
ikke utarbeidet, og kvalitative intervjuer hadde kun et innledningsspørsmål. Intervjuene 
foregikk i samtale form, og mennene fortalte uten å bli forstyrret eller avledet av bestemte 
spørsmål fra intervjuere. Datamaterialet ble av denne grunn stort og omfattende, men i ettertid 
kan det virke som noen respondenter nærmest leter etter holdepunkter og retningslinjer fra 
intervjuerne. Inntrykket er at enkelte respondenter forventet en bestemt rekke av spørsmål, og 
at hensikten med prosjektet ble diffus og forvirrende for noen av dem. 
 
En styrke ved gjennomføringen av prosjektet var at datamaterialet beskriver respondentenes 
opplevde hverdagsliv og erfaringer slik Strauss og Corbin (1998) hevder siktemålet med 
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metoden er. Stern (1980) framhever grunngitt teori som vel anvendelig i felt som ikke er 
kartlagt, eller der en ønsker å ha andre og nye perspektiv på velkjente fenomen. Metoden 
egner seg til å oppdage fenomen som gjør seg gjeldene i et sosialt felt, og til å beskrive måten 
de involverte aktører løser eller mestrer situasjonene på. Taylor og Bogdan (1984) hevder at i 
eget felt er det en reel fare for at en i for stor grad deler ”common sense” betraktninger med 
respondentene. Dette ble opplevd som et fenomen som krevde stor grad av bevissthet og 
bearbeiding fra intervjuere; i miljøet, inkludert intervjuere, var alle menn. Et annet fellestrekk 
var alder, nasjonalitet, etnisitet og kulturell bakgrunn. Til tross for påpekte metodiske 
svakheter gir undersøkelsen et godt bilde av miljøet, det maskuline fellesskapet og mennenes 
opplevelser av helse, aktivitet og nettverk når jobben ikke lenger er en del av hverdagslivet. 
Faktiske kunnskaper om menns erfaringer og opplevelser av sin livssituasjon etter at 
yrkeskarrieren er avsluttet er utviklet, og kan anvendes som et bidrag i videre helsefremmende 
og ressursmobiliserende arbeid for å bedre menns helse og sosiale situasjon. 
 

4 .5  F o r s l a g  t i l  t e m a  f o r  o p p f ø l g i n g  o g  v i d e r e  f or s k n i n g  
 
Når mennene i undersøkelsen stadig understreket at de var friske, var det på tross av 
diagnoser som entydig plasserer dem som del av ”remisjonssamfunnet”. Frank (1995) hevder 
at et av kjennetegnene på modernismens maktfordeling innen helsevesenet er at 
helsepersonell har tatt over språket som brukes for å omtale sykdom. I en postmodernistisk 
tilnærming til sykdom vil helsepersonellet i økende grad være avhengig av å lytte til 
pasientens egen beskrivelse av sin sykdom for å kunne yte god nok hjelp. Dersom menn ikke 
ønsker eller makter å tilegne seg helsepersonellets språk i omtalen av egen sykdom, lidelse og 
smerte kan budskapet de ønsker å formidle bli vanskelig tilgjengelig for helsepersonell. Hvis 
dette er tilfelle, må det få betydning for helsepersonells møte med menn som opplever 
helseproblemer. Dette leder til nye forskningsspørsmål: Er ”helsespråket” i utgangspunkt 
vanskelig tilgjengelig for menn? Er påstander om menns manglende evne til ”å snakke om” 
følelser egentlig et spørsmål om den som lytter er i stand til å høre det egentlige budskapet? 
 
Diskusjonen om ”tradisjonell maskulinitet” og sammenhengen med størrelse på nettverk og 
grad av tilfredshet med dette er berørt. Et relevant forskningsspørsmål i en ny studie vil kunne 
være om det kan påvises sammenhenger mellom menns holdninger til sin maskulinitet og 
deres opplevelse av relasjoner i et nettverk. Thompson og Whearty (2004) har påvist hvordan 
eldre menns maskulinitetsideologi er relatert til størrelsen på sosiale nettverk og graden av 
sosial deltagelse i en engelsk studie. Det vil derfor også være et mulig tema for videre 
forskning å relatere slike spørsmål til norsk mannskultur. 
 

4 .6  R e s u l t a t e n e s  a n v e n d b a r h e t  
 
Resultatene gir innsikt i et nettverk skapt av og for menn. I et forebyggingsperspektiv der 
samfunnet ønsker at alle skal ta større ansvar for egen helse (St.meld.nr. 16 2002-2003), er det 
å legge til rette for denne type tiltak et viktig innsatsområde. Mange i det offentlige 
tjenesteapparatet uttrykker frustrasjon over at det er vanskelig å engasjere menn i 
forebyggende aktivitet. Undersøkelsen kan gi økt forståelse av preferanser i menns valg av 
aktivitet etter at yrkeslivet er avsluttet og de opplevelser menn ønsker å ha av et fellesskap, 
enten det er oppstått spontant eller et resultat av offentlig eller privat tilrettelegging. Selv om 
undersøkelsen ikke gir grunnlag for å beskrive menns preferanser i valg av aktivitetstilbud, gir 
den godt grunnlag for å anta at mange menn foretrekker tilbud der de har høy grad av kontroll 

 34



og egenstyring på aktivitetene de inviteres til å ta del i. Mange brukergrupperinger etterlyser 
et større offentlig engasjement gjennom støtte til likemannsarbeid. Et av dilemmaene i denne 
typen støtte er i hvor stor grad profesjonelle skal involvere seg i et likemannsarbeid. Fra 
brukernes synspunkt er de fullt ut i stand til å drive slikt arbeid uten profesjonell bistand. Det 
de etterlyser er ofte tilrettelegging og dekking av nødvendige økonomiske utlegg. 
Kunnskapen fra undersøkelsen understøtter en slik påstand og påviser at menn i tilsvarende 
situasjoner som respondentene selv er i stand til å etablere de relasjonene som skal til for å 
drive likemannsarbeid innad i gruppen. 
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VE D L E G G  1:  SA M T Y K K E E R K L Æ R I N G 
 
Jeg samtykker til å delta som respondent for studien (mastergradsoppgave) med tittel 
”Hvor blir alle helter av?”. Studien omhandler menns opplevelser av helse, aktivitet og 
sosialt nettverk. Jeg samtykker til å delta i et visst antall intervjuer (2-3 eller flere) med 
to til tre ukers mellomrom våren 2006. Intervjuene vil være av omkring halvannen times 
varighet. Jeg samtykker til at intervjuene blir tatt opp digitalt og oppbevart på Cd-rom.  
 
Min deltagelse som respondent er basert på et informert samtykke, og jeg kan når som 
helst, og uten begrunnelse, avbryte min deltagelse i intervjustudien. Jeg kan kontakte 
prosjektledere 
 

Jostein F. Jensen 909 72 605 
Tarjei Roness 917 78 123 

 
hvis jeg har ytterligere spørsmål i forbindelse med min deltagelse. 
 
Cd-rom med digitalt opptak vil bli forsvarlig oppbevart (innelåst)i prosjektperioden. 
Bare vi som prosjektledere og faglig veileder (Bente Thyli, Høgskolen i Gjøvik, tlf. 61 
13 53 39) vil ha tilgang til lydopptakene fra intervjuene. Materialet vil bli oppbevart og 
behandlet konfidensielt. I rapporten fra studien vil alle opplysninger som framkommer i 
intervjuene være anonymisert. 
 
 
 
Bekreftelse på informert samtykke 
 
Jeg har lest / muntlig blitt forelagt informasjonen ovenfor, og samtykker til deltagelse 
som respondent for intervjustudien om menns opplevelser av helse, aktivitet og sosiale 
nettverk. Jeg samtykker til deltagelse i et antall (2-3 eller flere) gruppeintervjuer som 
skal gjennomføres i løpet av første halvår 2006. 
  
Jeg vil motta et eksemplar av min samtykkeerklæring.  
 
 
 
 
 
Gjøvik    
 (dato) (underskrift 
 

 I



 
VE D L E G G  2:  IN F O R M A S J O N S S K R I V 
 
Om studien ”Hvor blir alle helter av? Ikke-yrkesaktive menns opplevelser av 
helse, aktivitet og nettverk” 
 
Hensikten med studien er å få økt kunnskap om hvordan ikke-yrkesaktive menn 
opplever helse, aktivitet og sosialt nettverk. Gruppeintervjuer (i samtale form) vil 
gjennomføres med 7 deltagere. To prosjektledere (Jostein Jensen og Tarjei Roness) vil 
være intervjuere. Intervjuenes varighet vil være ca. halvannen time. Antall intervjuer vil 
være 2-3 eller flere om det er behov, og gjennomføres våren 2006.  
 
Illustrasjonen under viser hvilke temaer som vil inngå i gruppeintervjuene: 
  

Helse Aktivitet 

Nettverk 

 
All informasjon i tilknytning til deltagelse som respondent vil bli konfidensielt 
behandlet, og ingen personopplysninger vil bli innhentet.  
 
Det blir gjort lydopptak (digitalt, Cd-rom)av samtalene, samtidig som prosjektlederne 
gjør notater. Opptakene vil bli skrevet ut ordrett og innholdet systematisert i løpet av to 
til tre uker. Det vil gå ca. to til tre uker mellom hvert gruppeintervju (2-3 eller flere 
intervjuer i alt i løpet av første halvår 2006). 
 
Det er frivillig å delta, og alle deltagere kan når som helst avbryte deltagelsen uten å gi 
noen begrunnelse. Opptak og skriftlig materiale vil i hele prosjektperioden (avsluttet 
innen utgangen av 2006) bare være tilgjengelig for prosjektledere og veileder. Alt 
materiell oppbevares forsvarlig innelåst for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i 
det. 
 
Prosjektlederne vil være tilgjengelig for å besvare spørsmål og kan treffes på telefon: 

 
Jostein F. Jensen 909 72 605 
Tarjei Roness 917 78 123 

 
 
Jostein F. Jensen Tarjei Roness 
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VE D L E G G  3:  IN T R O D U K S J O N  T I L  F Ø R S T E  I N T E R V J U 
 
 
Som et hjelpemiddel har vi laget denne tegningen som kommer til å ligge på bordet 
mens vi snakker for at vi skal holde oss innen tema, men ut over dette vil vi la dere selv 
snakke om det dere mener er viktig: 
 
 
 

 

AktivitetHelse 

Nettverk
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