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Selv om det heldigvis kun er et mindretal af ældre mennesker, der lever i ensomhed, er det et stort 

problem for dem, der gør. For ud over ensomheden, er de oftere end andre fysisk, psykisk og socialt 

svage. Det er væsentligt at være opmærksom på, om ældre som lever alene, virker triste og 

initiativforladte – især hvis de har mistet deres ægtefælle. De kan have ekstra brug for 

opmærksomhed, omsorg og nærvær fra omgivelserne for at komme igennem en svær periode i 

deres liv. 

Når vi her taler om ensomhed, bygger vi på spørgeskemaundersøgelser, hvor ældre er spurgt, hvor 

ofte de er uønsket alene. Det vil sige, om de er alene, selv om de helst ville være sammen med 

andre mennesker. Her måles således på social ensomhed. 

Godt 3.200 danskere i alderen 62-87 år blev interviewet i 2007. De samme personer var også 

interviewet to gange tidligere:  

 I 1997, hvor de yngste var 52 år og de ældste 77 år.  

 I 2002, hvor de var mellem 57 år og 82 år.  

De blev bl.a. spurgt, hvor ofte de er uønsket alene. Hvor intet andet er nævnt, omfatter ensomme i 

denne artikel de ældre, som har svaret ofte eller af og til. 

De fleste slipper ud af ensomheden igen 

Undersøgelserne viser, at 13 pct. var ensomme i 2007. 3 pct. havde været ensomme gennem hele 

10-års perioden, mens 10 pct. var blevet det i løbet af årene efter 1997. 15 pct. som havde været 

ensomme i en af de to tidligere spørgerunder, havde forladt ensomheden i 2007. Gruppen, der på 

intet tidspunkt var ensomme, udgjorde 73 pct. 

Ensomhed mest en risiko for ældre der bor alene 



Der er forskel på omfanget af ensomme blandt henholdsvis aleneboende og samboende. Godt hver 

tredje af de som bor alene, er ensomme – mod knap hver tiende, som er samboende. 

Blandt de ældre, der har boet alene gennem alle ti år, har 9 pct. været ensomme i alle årene. 23 pct. 

havde på et tidspunkt været ensomme, men var det ikke længere i 2007. Der er altså 68 pct. som 

ikke har været ensomme, selv om de har boet alene gennem alle årene. Til sammenligning var 84 

pct. på intet tidspunkt ensomme blandt de som var samboende gennem hele perioden. 

At miste sin ægtefælle 

Ensomhed er ofte forbundet med tab af ægtefælle og det ikke længere at have nogen at dele 

dagligdagen med. 40 pct. af de gamle som havde mistet deres ægtefælle inden for de seneste fem år, 

før de blev interviewet, er ensomme.  

De fleste enker og enkemænd, der forlader ensomheden, har fundet veje til at fortsætte tilværelsen 

som aleneboende. Bl.a. er der kvinder som dyrker deres sociale netværk hyppigere, end de gjorde, 

da de stadig havde deres ægtefælle. Og for både mænd og kvinder gælder det, at de aleneblevne er 

mere aktive på fritidsområdet, end de var tidligere. Et mindretal er kommet ud af ensomheden 

gennem mødet med en ny livspartner, idet ca. hver femte mand og hver tyvende af kvinderne bor 

sammen med en ny partner fem år efter deres ægtefællens død. 

Der er flere kvinder end mænd, som mister deres ægtefælle og bliver alene. Og risikoen stiger med 

stigende alder. Derfor er flere gamle kvinder ensomme, og der er flest blandt de ældste.  

Undersøgelsens ældste 

Godt 28 pct. af de 87-årige var ensomme. 12 pct. var allerede ensomme, da de var 82 år, 16 pct. var 

blevet det i løbet af de fem år. Omvendt lykkes det for 10 pct. at forlade ensomheden, da de var 

ensomme som 82-årige, men ikke længere som 87-årige. 

Der er forskel på mænd og kvinder. Gennemgående er mænd ældre end kvinder, når de bliver 

ensomme. Derfor er der langt flere af de 87-årige mænd, der er kommet ind i ensomheden, end der 

er mænd, som er kommet ud af ensomheden. Blandt kvinderne var flere ensomme som 82-årige, 

men i perioden mellem 82 år og 87 år var der næsten lige så mange kvinder, der forlod ensomheden, 

som antallet der blev ensomme. Dog er det værd at bemærke, at størsteparten af både mænd og 

kvinder hverken er ensomme som 82-årige eller som 87-årige. 



Vi har også set på, hvordan de 87-årige havde det med ensomheden, da de var 77 år. Blandt de 87-

årige, vi har fulgt siden de var 77 år, har kun 3 pct. været ensomme både som 77-årige, som 82-

årige og som 87-årige. Modsat har to tredjedele hverken været ensomme som 77-årige, som 82-

årige eller som 87-årige. 

Fordi man som gammel oplever at blive socialt ensom i betydningen ofte eller af og til uønsket 

alene, er man ikke dømt til at leve resten af sit liv i ensomhed. Flertallet oplever at blive gamle uden 

at savne menneskeligt samvær i dagligdagen. Men et mindretal må mere eller mindre hyppigt døje 

med problemet i 10 år eller længere. De som er ensomme som 77-årige eller 82-årige, er hyppigere 

end andre gamle mennesker ensomme fem og 10 år senere. Cirka halvdelen har dog fem eller 10 år 

senere forladt ensomheden. 

 

 

 

 

Tabel 1: Mænd og kvinder der ofte eller af og til er ensom som 82-årig og som 87-årig. 
Procent. 
 
Er ofte eller af og til uønsket 
alene: 

Mænd Kvinder Mænd og kvinder 

Både som 82- og 87-årig  
10 

5 
18 
67 

 
100 

 
87 

 
13 
12 
15 
60 

 
100 

 
176 
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10 
16 
62 

 
100 

 
263 

Kun som 82-årig 

Kun som 87-årig 

Hverken som 82- eller 87-
årig 

I alt 
 
Antal interviewet både i 
2002 og 2007 

 
 


