
I denne artikkelen setter vi søkelyset på opplevelse av ensomhet i eldre år, og  

belyser spesielt hva mestring betyr for eldres ensomhetsfølelse. Særlig er vi  

opptatt av forskjeller mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser. 

Innledning og tidligere studier
Ensomhet er en opplevelse av å savne 
nær og god kontakt med andre. Det er 
ikke det samme som sosial isolasjon 
 eller å ha få kontakter, men det er rime-
ligvis en sammenheng. Mennesker med 
mange kontakter kan ha lettere for å 
finne noen å stå nær. Weiss (1) pekte på 
to former for ensomhet; savnet av noen 
å være fortrolig med, det han kalte the 
loneliness of emotional isolation og 
 savnet av å tilhøre et videre sosialt nett-
verk, the loneliness of social isolation.

Mange av de endringer som skjer i 
 eldre år kan bidra til økt ensomhet.  
Når man pensjoneres mister de fleste 
 kontakter de hadde i arbeidslivet. Med 
økende alder mister mange også nære 
familiemedlemmer, venner og bekjente. 
Redusert helse kan gjøre det vanske-
ligere å treffe og ha omgang med andre. 
Med stigende alder øker også sannsyn-
ligheten for funksjonsnedsettelser og 
redusert helse.

En rekke studier viser at funksjons-
nedsettelser er forbundet med økt en-
somhet (2-4). Det samme gjelder dårlig 

helse (5-7). Ensomhet kan både være 
påvirket av en rekke helsemessige for-
hold, og resultere i svekket helse og 
funksjonsnedsettelser (8, 9).

Levealderen øker blant eldre (10), og 
flere enn tidligere kan komme til å leve 
lengre med sykdom og eventuelt redu-
sert funksjonsevne, selv om bildet frem-
over er usikkert. Mens forekomsten av 
sykdommer øker, ser det ut til at  andelen 
eldre i bestemte aldersgrupper med 
hjelpe behov og nedsatt funksjonsevne er 
gått ned de siste 20–30 årene (11)2. 
 Videre vil både hvor store krav og for-
ventninger en har til sosial kontakt og 
hvordan en mer generelt mestrer på-
kjenninger i livet, kunne variere mellom 
grupper og innvirke på ensomhetsopp-
levelsen. 

Mestring er et omfattende og mange-
tydig begrep som har vært definert og 
målt på ulike måter. Det omfatter både 
handlingsmessige, følelsesmessige og 
kognitive tilnærminger for å ha kontroll 
over det som skjer med en (12). Her er 
begrepet anvendt om en følelse av å ha 
styring eller kontroll (sense of control) 
med det som hender en, en følelse som 
kan være mer eller mindre dekkende for 
den kontroll en har. En slik følelse av 
kontroll er forbundet med både atferds-
messige, kognitive, følelsesmessige og 
fysiologiske effekter (13) på mange livs-
områder. En sterk opplevelse av kontroll 
er vist å ha sammenheng med bedre 
opplevelse av fysisk og psykisk helse over 

lang tid, og en høyere livskvalitet (14). Vi 
antar derfor at opplevelsen av å ha kon-
troll også vil være forbundet med opp-
levelsen av ensomhet.

Flere forhold innvirker altså både på 
helse og sosiale relasjoner i eldre år, og 
kan ha betydning for opplevelse av en-
somhet.

Vi stiller disse spørsmål: Hvilke for-
hold påvirker opplevelse av ensomhet? 
Er det andre forhold som bidrar til 
 ensomhet blant funksjonshemmede 
mennesker enn blant funksjonsfriske? 
Særlig retter vi søkelyset på hva mest-
ring betyr sett i sammenheng med andre 
mer kjente forhold som kan ha innvirk-
ning. 

Gitt at muligheter til sosial kontakt 
reduseres for mange når de blir gamle, 
skulle man vente at ensomhet var mer 
utbredt i eldre år. Men forskningen viser 
ikke entydig det. De fleste studier av en-
somhet er tverrsnittstudier, tatt på ett 
bestemt tidspunkt. Noen av disse studi-
ene finner at ensomhet øker med økende 
alder (15, 16). Andre studier finner at 
ensomhet er mer utbredt blant yngre 
(17, 18), og atter andre finner at sam-
menhengen mellom ensomhet og alder 
har en U-form, den er høyest blant de 
yngste og de eldste (19). Dette tyder på 
at det er andre forhold enn økende alder 
– som for eksempel funksjonsnedset-
telser, sykdom, tap av ektefelle eller sam-
boer ved brudd, skilsmisse eller dødsfall 
– som kan være av betydning, og slike 
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kan inntre på ulike måter i alle aldre. 
Det kan også variere hvordan man for-
holder seg til tap og forandringer, sett i 
lys av de forventninger man har til livet 
i den bestemte livsfasen. 

Det er gjort mange studier av ensom-
het, og man finner blant annet at: En-
somhet er mer utbredt blant mennesker 
som lever alene (7, 20), blant enslige 
(ikke gifte/uten partner) (4) og blant 
kvinner (17). En eldre studie fant også at 
lavere nivå av opplevd mestring er for-
bundet med høyere ensomhet (21). 

De få forløpsstudiene som finnes (tatt 
på ulike tidspunkter), viser stort sett det 
samme bildet; de som får dårlig helse, 
redusert funksjonsevne, blir enslig, bor 
alene og har lite sosial nettverk, blir mer 
ensomme over tid (20). Noen forløps-
studier viser at ensomhet øker i eldre år 
(20), andre viser ikke dette (22). 

Formålet med vår studie er å under-
søke hvordan mestring innvirker på 
 ensomhetsopplevelsen på ett tidspunkt 
(T1) og over tid predikerer ensomhet 
(fra T1 til T2) blant eldre mennesker 
(67–79 år); med og uten funksjons-
begrensninger. Vi studerer også hvilken 
betydning andre mer kjente sosiodemo-
grafiske forhold har for ensomhetsopp-
levelsen; alder, kjønn, partnerstatus, ut-
dannelse og subjektiv opplevelse av 
helse, sett i sammenheng med mestring. 

Om studien og variablene som 
er brukt
Studien er basert på paneldata fra Nor-
LAG-studien. Her baserer vi oss på data 
fra personer i alderen 67–79 år som bor 
utenfor institusjon, og som besvarte alle 
relevante spørsmål både ved T1 (2002/3) 
og T2 (2007/8), i alt var det 699 perso-
ner. For mer informasjon om studien, se 
Slagsvold, Veenstra et al. (23). 

Opplevelsen av ensomhet er målt ved 
dette spørsmål: «Hender det at du føler 
deg ensom?», med svaralternativene 
«ofte», «av og til», «sjelden» og «aldri». 
Dette spørsmålet har vært brukt i en 
rekke studier, både i Norge og inter-
nasjonalt (for eksempel 19, 20). Spørs-
målet skal måle ensomhet slik personen 
selv oppfatter ensomhet, og hva de leg-
ger i hva som er «ofte», «av og til» eller 
«sjelden». Spørsmålet skal fange den 
subjektive og mangesidige ensomhets-
opplevelsen, og ikke ensomhet målt ved 

et forhold som er definert av en forsker, 
slik mange andre ensomhetsmål gjør 
(20). Det kan tenkes at betydningen av 
de forholdene som inngår i slike skalaer 
kan veksle under livsløpet, og er for-
skjellig blant unge, middelaldrende og 
eldre. 

Vi finner ved vårt mål at i alt 5,7 pro-
sent av de eldre føler seg «ofte» en-
somme, 24,0 prosent «av og til», 33,8 
prosent «sjelden» og 36,5 prosent sier at 
de «aldri» er ensomme. Vi har todelt 
 ensomhetsvariabelen slik at de som 
 svarer «ofte» eller «av og til» regnes som 
ensomme, mens de som svarer «sjel-
den» eller «aldri» regnes som ikke 
 ensomme. Todelingen er hensiktsmessig 
for den statistiske analysen og brukes 
ofte i ensomhetsstudier (for eksempel 
22). Vi har klassifisert «av og til» ensom 
som «ensom» fordi det kan være lettere 
for personer som er ensomme å innrøm-
me at de er ensomme «av og til» enn at 
de er «ofte» ensomme, siden ensomhet 
er forbundet med et stigma.

Mestring ble målt ved Personal 
 Mastery Scale (21), basert på sju spørs-
mål, som personen besvarte på en fem-
punkts skala, med svaralternativer 
 rangert fra 1) «svært enig» til 5) «svært 
uenig». Spørsmålene var: «Jeg har lite 
kontroll over det som hender meg». 
«Hva som kommer til å hende meg i 
fremtiden er først og fremst avhengig av 
meg selv». «Noen av de problemene jeg 
har kan jeg rett og slett ikke løse». «Det 
er lite jeg kan gjøre for å forandre sider 
ved livet mitt som er viktige». «Stilt 
overfor problemer i livet mitt føler jeg 
meg ofte hjelpeløs». «Noen ganger føler 
jeg det som om jeg bare blir dyttet hit og 
dit i livet», og «Hvis jeg virkelig bestem-
mer meg kan jeg gjøre nesten hva som 
helst». 

Høy opplevelse av mestring målt ved 
denne skalaen er en følelse av å kunne 
løse problemene sine selv, å ha en form 
for kontroll over hva som hender, å 
 kunne endre ting i livet når det trengs 
og sette ting ut i livet. 

Funksjonshemning (funksjonsned-
settelse) er målt ved en indeks, basert på 
tre spørsmål. Intervjupersonene ble 
spurt om: Er din helse i dag slik at den 
begrenser deg mye eller litt i å a) utføre 
aktiviteter som for eksempel å flytte et 
bord, støvsuge, gå en tur eller drive med 

hagearbeid? b) gå opp trapper flere eta-
sjer? (Ja/Nei). Det tredje spørsmålet er c) 
Omtrent hvor langt er det lengste du 
kan gå til fots uten pause? Her skilte vi 
mellom de som kan gå kortere enn 1 km 
(begrenset evne til å gå) og de som 
 kunne gå lenger enn 1 km. 

Indeksen som ble dannet varierte fra 
0: ingen problemer, til 3: opplevde tre 
problemer. De fleste eldre rapporterte at 
de ikke hadde noen slike funksjonsned-
settelser (77 prosent, n=540), 11 prosent 
(n=80) hadde ett problem, fire prosent 
(n=31) hadde to problemer og sju pro-
sent (n=48) hadde tre problemer. Det 
var relativt få som hadde problemer, og 
variabelen ble derfor todelt i analysene, 
med verdien 0 for ingen problemer og 1 
for 1–3 problemer. 

De øvrige forhold som inngår i analy-
sen er personens alder, kjønn, partner-
status; gift/samboende og ikke gift/ikke 
samboende (inkludert de som er skilt/
separert eller enker/enkemenn)3. Utdan-
ningsnivå ble kategorisert ved 1; grunn-
skole, 2; videregående og 3; høgskole/ 
universitet. Til sist tok vi inn i analysen 
subjektiv helse, målt ved spørsmålet: 
«Vil du si at din helse nå stort sett er 
…..?», med svarkategoriene: 1; utmer-
ket, 2; meget god, 3; god, 4; nokså god, 
5; dårlig. Siden kun én person blant dem 
med funksjonsnedsettelse svarte at hel-
sen var «utmerket» og svært få blant 
dem uten funksjonsnedsettelse svarte at 
helsen var «dårlig» (n=6), var det ikke 
aktuelt å bruke variabelen som ordinal 
variabel i analysene. Vi fikk tilsvarende 
resultater når vi brukte en variabel med 
tre kategorier; «svært god» (1,2), «god» 
(3), og «dårlig» (4,5) som med en todelt 
variabel. I analysene bruker vi derfor den 
todelte variabelen, der svarene «utmer-
ket», «meget god» og «god» ble klassifi-
sert som «god helse», mens «nokså god» 
og «dårlig» er klassifisert som «dårlig 
helse» (nærmere omtale av målene i ta-
bell 2).

3)  I det følgende omtales disse kategoriene kun 
som gift, ikke gift, siden svært få eldre er 
samboende med andre.
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Sammenheng mellom variabler
Variablene som måler subjektiv helse og 
funksjonshemning korrelerer relativt 
høyt (0,46). Som tabell 1 viser4, korre-
lerer mestringsvariabelen moderat med 
de øvrige uavhengige variablene, med 
unntak av partnerstatus.

Både blant dem med funksjons-
begrensninger og dem uten viser mest-
ring sterkest sammenheng med helse; 
de som har god helse opplever også at de 
har høy mestring. Mestringsopplevelsen 
reduseres med økende alder i begge 
grupper, og sterkest i gruppen med 
funksjonsbegrensninger. Blant dem uten 
funksjonsbegrensninger er det en kjønns-
forskjell ved at kvinner opplever lavere 
mestring enn menn. I denne gruppen 
ser vi også at mestringsopp levelsen øker 
med høyere utdanningsnivå. Blant dem 
med funksjonsbegrensninger finner vi 
ikke signifikante sammen henger mel-
lom mestring og kjønn og mellom mest-
ring og utdanning. 

Resultater om ensomhet
I tverrsnittsanalyser ved T1 (2002/2003) 
finner vi at det var flere ensomme blant 
personer med funksjonshemning enn 
blant dem uten, henholdsvis 42 og 26 
prosent. For begge grupper finner vi, 
som i andre studier, at kvinner var mer 
ensomme enn menn, i alt gjaldt det 47 
prosent kvinner og 30 prosent menn 
blant dem med funksjonshemming og 

henholdsvis 34 og 20 prosent blant dem 
uten (tabell 2). Kjønnsforskjellene er 
omtrent like store i de to gruppene. 

Blant personer med funksjonsnedset-
telse finner vi med tverrsnittsdata fra T1 
økende ensomhet med økende alder. En-
somheten er sterkt forbundet med det å 
ikke ha ektefelle: 54 prosent av de ensli-
ge er ensomme, mot 27 prosent av dem 
som har ektefelle. De med dårlig helse er 
mer ensomme enn de med god helse: 
henholdsvis 46 prosent og 34 prosent 
opplever ensomhet. Funksjonshemmede 
mennesker med høy mestringsopplevelse 
er mindre ensomme enn dem som opp-
lever lav mestring. Blant dem med funk-
sjonsnedsettelse er det ved T1 en mode-
rat korrelasjon mellom ensomhet og 
mestring (r = -0,26).

Blant personer uten funksjonsned-
settelser var det ingen sammenheng 
mellom alder og ensomhet: høyere alder 
innebar ikke økende opplevelse av 
 ensomhet. Også i denne gruppen er 
kvinner mer ensomme enn menn, og de 
uten ektefelle er markant mer ensomme 
enn de med ektefelle. I alt 49 prosent, 
omtrent halvparten av personer uten 
 ektefelle, er ensomme, mot kun 14 pro-
sent av dem med ektefelle. Helse hadde 
betydning også i denne gruppen; blant 
dem med dårlig helse var 36 prosent 
 ensomme mot 24 prosent av dem med 
god helse. De med høy mestringsopp-
levelse er mindre ensomme enn dem 
som opplever lav mestring. Mestring og 
ensomhet er moderat korrelert ved T1 
også blant dem uten funksjonsned-
settelse (r= – 0,22).

Deretter trekker vi alle disse forhold-
ene (variablene) inn i analysen samtidig 
(ved multivariat logistisk regresjon), og 

undersøker hva som da har en sammen-
heng med opplevelse av ensomhet (ta-
bell 25). Da finner vi at blant eldre men-
nesker med funksjonsnedsettelser har 
ensomhet ved T1 kun sammenheng med 
to forhold, nemlig hvorvidt personen er 
gift/ har partner, og med mestring. De 
som er uten ektefelle/partner og har lav 
mestringsopplevelse, er mer ensomme. 

Stabil ensomhet (fra T1 til T2) finner 
vi oftere hos dem med funksjonsned-
settelse enn blant dem uten (28 prosent 
versus 14 prosent), og en stabil tilstand 
uten ensomhet oftere hos dem uten 
funksjonsnedsettelse (62 prosent versus 
51 prosent). Når det gjelder endringer 
over tid, finner vi ingen signifikante for-
skjeller mellom dem med og dem uten 
funksjonsnedsettelser.

Hva er det ved T1 som predikerer en-
somhet ved T2? Vi finner at det da er kun 
ett forhold som er av betydning, nemlig 
mestring. Funksjonshemmede mennes-
ker med lav opplevelse av mestring har 
større risiko for å oppleve ensomhet fem 
år senere. Ingen andre forhold hadde be-
tydning i vår analyse.

Blant mennesker uten funksjonsned-
settelser var det ikke å ha ektefelle/ 
partner og ha lav mestringsopplevelse 
forbundet med større forekomst av 
 ensomhet ved T1. I denne gruppen frem-
kom også at personer med høy utdan-
nelse (høgskole eller universitetsut-
dannelse) hadde større risiko for å 
oppleve ensomhet enn dem med grunn-
skoleutdannelse. 

Vår analyse viste at det i denne grup-
pen kun var to forhold som predikerte 
ensomhet ved T2, nemlig det å ikke ha 
ektefelle/partner og ha lav mestrings-
opplevelse. 

I analysen der alle forhold trekkes inn 
samtidig, finner vi altså at verken alder, 
kjønn eller subjektiv helse er av betyd-
ning for forekomst av ensomhet i noen 
av gruppene (verken i tversnittsanalyse 
eller prospektivt).

Diskusjon
Studien viser at mestring er det eneste 
forholdet som har (statistisk signifikant) 
betydning i begge grupper for hvorvidt 
eldre mennesker med og uten funk-
sjonsnedsettelser opplever ensomhet. 
Når vi kontrollerer for kjønn, alder, 
 subjektiv helse og utdannelse, finner vi i 

4)  Både parametriske og ikke-parametriske tester 
ble gjennomført. Siden resultatene av testene 
var svært like, presenterer vi her de parame-
triske resultatene.

5)  Nicolaisen og Thorsen (2012)
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Tabell 1 
Korrelasjoner mellom mestringsvariabelen og de øvrige uavhengige variable 

Uten  
funksjonsbegrensninger

Med funksjonsbegrensnin-
ger

Alder -0,10* -0,19*

Kjønn -0,15*** -0,10

Partnerstatus 
(ikke gift/gift)

0,09 -0,04

Utdanningsnivå 0,13** 0,16

Subjektiv helse  
(god/dårlig)

-0,21*** -0,24**

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001



begge grupper at de personene som har 
en høy mestringsopplevelse har en 
 mindre risiko for å oppleve ensomhet 
enn de som har lav opplevelse av mest-
ring. Dette gjelder både ved T1 og pro-
spektivt ved T2. Det ser altså ut til at det 
å ha en god opplevelse av mestring redu-
serer risikoen for å oppleve ensomhet, 
selv når andre forhold inntrer. Verken 
økende alder, helsetilstand eller perso-
nens kjønn har noen betydning. 

Hvorfor har ikke økende alder noen 
betydning for ensomhet, slik enkelte 
 andre studier har vist? En antakelse kan 
være at man i eldre aldersgrupper for-
venter at helsen blir dårligere og at kon-
taktnettet reduseres. Forventningene 
justeres – reduseres – til et mer realis-

tisk nivå, den økende alderen tatt i be-
trakting. Denne antakelsen støttes av at 
subjektiv helse ikke spiller noen rolle for 
opplevelsen av ensomhet i vår studie når 
det kontrolleres for andre forhold. Dette 
funnet står i motsetning til en del andre 
studier av subjektiv helse og ensomhet, 
med noe annet utvalg og problemstilling 
enn i vår undersøkelse (for eksempel 4). 
Selv når mestring holdes utenfor i 
 analysen, er de med dårlig helse ikke 
mer ensomme enn de med god helse. 
Funksjonshemning innebærer helse-
relaterte restriksjoner i hverdagslivets 
aktiviteter og mobilitetsinnskrenkninger 
som kan redusere muligheter for sosial 
kontakt. Når funksjonshemning trekkes 
inn i analysen, som vi har gjort, er denne 

trolig av større betydning for ensom-
hetsopplevelsen enn subjektiv helse.

Mestring slik det her er målt, er en 
subjektiv måte å reagere på livets hend-
elser. Å tro at man kan håndtere utfor-
dringer og problemer, og oppleve at en 
har «styring» på vesentlige sider ved 
 livet selv når helsen blir dårligere og 
kreftene minker, er viktig for alle. Men 
kanskje særlig i eldre år, fordi helsen 
 reduseres med alderen, blir det av 
 vesentlig betydning å opprettholde  troen 
– og motivasjonen – på at man likevel 
kan gjøre noe. Over tid synes opplevelse 
av mestring å være enda mer vesentlig 
for eldre mennesker med funksjons-
nedsettelser. 
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Tabell 2 
Beskrivelse av utvalget (prosent/gjennomsnitt [SD]), sammenhengen mellom kjennetegn ved utvalget med 
ensomhet (prosent), og kjikvadrat-tester/korrelasjoner som viser sammenhengen mellom hver av variablene 
og ensomhet ved T1 (N=699) 

Uten  
funksjonsbegrensninger

Med  
funksjonsbegrensninger

% Ensom % Ensom

Kjønn *** *

Menn 54 20 28 30

Kvinner 46 34 72 47

Partner status *** ***

Ikke gift 35 49 56 54

Gift/samboer 65 14 44 27

Utdanning *

Grunnskole 25 27 45 52

Videregående 51 24 41 31

Høyskole/Universitet 24 29 14 46

Subjektiv helse *

God 83 24 33 34

Dårlig 17 36 67 46

Kontinuerlige  
uavhengige variabler

Gjennomsnitt  
(SD)

Korrelasjons- 
koeffisient

Gjennomsnitt  
(SD)

Korrelasjons- 
koeffisient

Alder ved T1 (n=540) 71.9 (3.4) 0,03 73.2 (3.7) 0,16*

PMS sumskåre (n=450) 24.1 (4.4) -0,22*** 21.9 (5.0) -0,26**

Total (N) 100
(540)

26 
(141)

100 
(159)

42 
(67)

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 Kilde: Nicolaisen og Thorsen (2012)



Å opprettholde en følelse av god mest-
ring i eldre år, når sykdom, funk-
sjonsnedsettelser og tap uvegerlig setter 
inn, forutsetter evne til omstilling til 
 endrede livsvilkår, en robust livsinn-
stilling. Nyere forskning om barn som 
klarer seg under vanskelige oppvekst-
vilkår, omhandler det som kalles «resi-
liens»6, hva vi vil kalle motstandsevne. 
God mestring i eldre år ser ut til å inne-
bære en form for «mestrings-mot-
standsevne», en standhaftighet når det 
gjelder følelsen av å ha kontroll selv når 
vanskeligheter inntrer. Opplevelsen av 
mestring kan reflektere en vilje til å ta 
hånd om konsekvensene av hendelsene, 
også når det ikke skjer ved aktive hand-
linger, men ved nye måter å tenke på. I 
en del tilfeller lar situasjonen seg ikke 
endre. Da vil god tilpasning til det uav-
vendelige være å leve best mulig med 
situasjonen.

Yngre mennesker ser ut til å bruke 
mer aktive mestringsstrategier enn 
 eldre (25), de forandrer forhold i livs-
løpet; starter en utdannelse, velger nytt 
arbeid, flytter på seg, får nye venner, 
 finner en ektefelle eller partner eller for-
later den de har. Eldre mennesker har 
færre valgmuligheter, både med og uten 
helsesvikt og funksjonsnedsettelser. De 
er vanligvis ute av arbeidslivet, har lavere 
inntekt enn før, og helsen kan sette be-
grensinger både for personen selv og for 
familie og venner i samme generasjon. 
Etter hvert faller flere bort. Skal de eldre 
likevel beholde livskvalitet og trivsel, må 
de i større grad enn før tilpasse seg om-
stendighetene – endre forventninger til 
aktivitet og helse, og også etter hvert til 
sosial omgang. Det gjelder også å endre 
forventninger til å påvirke og ha kon-
troll over slike forhold, altså troen på 
mestring slik vi har målt det. 

Baltes og Baltes (26) har kalt sin mo-
dell for mestring for «selektiv optimali-
sering med kompensering». Det betyr at 
mennesker under endrede omstendig-
heter velger de aktiviteter og livsom-
råder som oppleves som mest optimale, 
og eventuelt forlater andre som er for 
krevende og vanskelige. Mennesker vil 

også kompensere for reduksjon av 
 ferdigheter og aktiviteter ved å forsøke 
andre måter å gjøre dette på, eventuelt 
ved å ta i bruk hjelpemidler, øve mer 
 eller øve opp andre ferdigheter. Helt 
 vesentlig kan være å redusere sitt eget 
ambisjonsnivå til det som realistisk sett 
er mulig. Folkevisdommen har ordtak 
for dette; «Høyt henger de og sure er 
de», eller «Det koster mer enn det 
 smaker.» Dette kan også gjelde hyppig 
sosial kontakt; en forventer mindre, 
 ønsker mindre og orker mindre kontakt. 
Samvær kan kreve at en er opplagt, kan 
ta imot besøk eller kan ta seg ut til 
 familie og venner. Det kan være mange 
former for samvær som forutsetter at en 
gjør «gjengjeld». 

Det er etter hvert kommet til en 
 rekke nye, mindre krevende måter å 
opprettholde sosial kontakt på; mobil-
telefon gjør folk mer tilgjengelige, SMS 
er lettvint for både enkel kontakt og 
 beskjeder, det finnes e-post og Skype, 
Facebook og chattegrupper. Disse kana-
lene åpner for varierte muligheter også 
for eldre med reduserte krefter og dårlig 
mobilitet. Betydningen av slike mulig-
heter for opplevelsen av ensomhet må 
utforskes nærmere.

For å understreke: Høy opplevelse av 
mestring reduserer og forhindrer opp-
levelse av ensomhet blant eldre mennes-
ker – både blant dem med funksjonsned-
settelser og dem uten – mens alder, 
subjektiv helse og kjønn ikke har noen 
innvirkning. 

Den mest betydningsfulle situasjon 
eller hendelse for å oppleve ensomhet i 
eldre år, er å være uten ektefelle eller 
miste ektefelle, uansett subjektiv helse. 
Det å være gift eller ha en samboer er 
den viktigste «beskyttende» faktor. Men 
det å ha en ektefelle er ikke tilstrekkelig 
vern mot ensomhet over en femårs-
periode (fra T1 til T2) for eldre mennes-
ker med funksjonsnedsettelse, mestring 
er det eneste utslagsgivende forholdet. 
At det å ha ektefelle ikke er tilstrekkelig, 
kan skyldes at funksjonshemningen kan 
innebære nye påkjenninger og omstil-
linger mellom ektefeller. Det kan bety at 
den ene eller begge får behov for mer 
omsorg og hjelp som det kan være van-
skelig å både gi og ta imot, færre felles 
aktiviteter og kanskje også mindre emo-
sjonell nærhet mellom ektefellene. Det 

kan bli større avstand både innenfor og 
utenfor ekteskapet.

For eldre mennesker med funksjons-
nedsettelse har utdannelse ingen betyd-
ning for om de opplever ensomhet, 
mens utdannelse har innvirkning på 
 ensomhetsopplevelsen for dem uten 
funksjonsnedsettelser. Personer med 
høyskole- eller universitetsutdannelse 
har størst risiko for å være ensomme 
(ved T1), mens de med grunnskole har 
minst. Dette er motsatt av hva enkelte 
andre studier finner (for eksempel 6). 
Forholdet mellom utdannelse og en-
somhet kommer først frem i vår analyse 
når alle andre faktorer er kontrollert for. 
Det kan peke mot at det inntrer en form 
for ensomhet blant mennesker med høy 
utdannelse i tiden etter pensjoneringen. 
For dem kan sosial deltakelse på arbeids-
plassen være viktig for selvfølelse, det 
kan gi opplevelse av tilhørighet, relevan-
te arbeidsoppgaver og anerkjennelse for 
kompetanse. Det er ikke likegyldig hvem 
man har kontakt med og innholdet i 
kontakten når det gjelder innvirkning på 
ensomhetsopplevelsen. Men det ser ut 
til at det er en forbigående opplevelse av 
ensomhet blant de høyt utdannede, fem 
år senere er det ingen slik sammenheng. 

For å sammenfatte: to forhold er av 
særlig betydning når det gjelder å for-
hindre eller redusere ensomhet blant 
eldre mennesker; å ha en ektefelle eller 
partner og ha en god opplevelse av mest-
ring. For mennesker uten funksjonsned-
settelse innebærer det å ha en ektefelle 
eller partner et vern mot ensomhet både 
ved T1 og prospektivt ved T2. For men-
nesker med funksjonsnedsettelse gir det 
å ha en ektefelle eller partner kun be-
skyttelse mot ensomhet ved T1, men 
ikke prospektivt fem år senere. Fra T1 til 
T2 er det i denne studien kun mestring 
som er av betydning for forekomst av en-
somhet. God mestring beskytter mot 
ensomhet i begge grupper på begge tids-
punkter. 

Det trengs studier som setter denne 
opplevelsen av mestring i eldre år i 
 sammenheng med hva man har gjort og 
muligheter til å foreta handlinger på 
viktige områder av livet, både tidligere i 
livet og nå. Når det gjelder opplevelse av 
ensomhet vil dette først og fremst være 
handlinger og muligheter til å påvirke 
og delta i sosialt liv. Det gjenstår å se om 

6)  Resiliens er et ord som ikke har fått noen god 
norsk oversettelse. Til dels brukes begrepet 
«resiliens» på norsk.
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og på hvilke måter opplevelsen av mest-
ring kan styrkes også i eldre år, for både 
dem med og uten funksjonsnedsettelser. 
«Empowerment» (styrking av mestring) 
er et begrep som i økende grad er tatt i 
bruk innenfor forskning om helse og 
funksjonshemming. Det brukes først og 
fremst om økte muligheter for å påvirke 
situasjonen, om medbestemmelse og 
selvbestemmelse. I høy alder vil det gjelde 
både i og utenfor institusjon. 

Ulike definisjoner av ensomhet og 
 anvendelse av ulike mål, forskjellige ut-
valg og frafall av de skrøpeligste, på-
virker resultater i ensomhetsstudier. Ett 

viktig forhold gjelder i alle studier, ikke 
minst de som følger samme mennesker 
over tid, at det er bortfall av dem med 
flest sykdommer og funksjonsned-
settelser. Selv om NorLAG-studien har 
et uvanlig stort utvalg respondenter i 
alderen 40-80 år, er antallet eldre som 
inngår i studien begrenset og antallet 
eldre mennesker med funksjonshem-
ning enda mindre. Det gjør at funnene 
ikke kan overføres til hele befolkningen 
av eldre. 

Men studien peker mot at det å støtte 
opp under opplevelsen av mestring både 
ved ytre tiltak, ved muligheter til selv-

bestemmelse og medvirkning, og også 
eventuelt ved støtte til mental omstil-
ling, kan ha konsekvenser også når det 
gjelder eldres opplevelse av ensomhet. 
Det gjelder særlig for mennesker med 
funksjonshemninger. Vi trenger flere 
studier som kan vise hvordan slik bi-
stand kan skje og effekten av dem.

  kirsten.thorsen@aldringoghelse.no
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