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 Relevans og definition 

 Måling af ensomhed i Danmark 

 Fremadrettet forskning 



Relevans  

 Ensomhed er et stort folkesundhedsproblem 

 Øget sygelighed! 

 Øget dødelighed! 

 Nedsat livskvalitet! 

 

 Aldrig har vi boet så tæt og aldrig har så mange boet 

alene!  
 



Definition     
”Ensomhed er karakteriseret som en varig tilstand af emotionel art, som 
opstår når en person føler sig fremmedgjort over (...) andre og/eller mangler 
social medspiller for ønskede aktiviteter, især aktiviteter som bidrager til 
følelsen af social integration og følelsesmæssighed nærvær” (Rook 1984)   

 

”Ensomhed optræder når et individ oplever en uoverensstemmelse mellem 
den ønskede og det opnåede niveau af social kontakt” (Peplau og Perlman, 
1982) 

 

Den subjektive følelse af at være uønsket alene eller eksistentielt at føle sig 
socialet isoleret 

 

Faglig uenighed om, hvordan ensomhed 
defineres! 



Ensomhed kan inddeles i 3 former 
 

 

 

 

Social 

Eksistentiel Emotionel 



Interviews med ældre bekræfter at 
ensomhed er kompleks  

 Interviews med 6 ældre 

 Kvaliteten af relationerne 

”Vi har haft gode venner, som vi har været på rejser og været (...) vi har nydt det (...) og 
været hinanden nær, og det betyder jo meget, at man havde nogle at snakke med, hvis der 
var noget og det betyder meget i ensomhed, at man kan snakke med nogen”  

 Ensom vs. alene 

”Jeg føler mig ikke ensom, for jeg har en masse bøger og dem kan jeg fordybe mig i.” 

”Man kan være i en flok, hvor vi er mange, men man kan godt føle sig ensom i den flok” 

 Miste fodfæste i livet 
”Det er jo lidt mærkeligt, for når man når min høje alder, så er man en slags afskrevet” 
  



Måling af ensomhed  
 Ensomhed måles oftest ved spørgeskemaundersøgelser 

 Ensomhed måles ofte med spørgsmålet om at være ´uønsket 
alene´ 

 

 

 

 Skal man bruge ordet ´ensom´ i undersøgelser? 

 Delte meninger om hvorvidt det er en god ide at spørge 
direkte til ´ensom´  

 Udfordring at der er flere metoder til at måle 
ensomhed!  

 

Spørgsmål til måling af 

ensomhed  

”Sker det nogensinde, at du er alene, 

selvom du har mest lyst til at være 

sammen med andre?”  

  ”Sker det nogensinde, at du føler dig   

alene, selvom du er sammen med 

andre?”  

”Sker det nogensinde, at du er 

alene, selvom du mest har lyst til 

at være sammen med andre?”  

“Sker det nogensinde, at De er alene, selvom 

De egentlig havde mest lyst til at være 

sammen med andre”?  

”Hvor ofte sker det, at de føler Dem 

ensom?”  

 



Specialets hovedfund    

 Uoverensstemmelse mellem hvordan ensomhed 

opleves af ældre og hvordan det måles i Danmark 

 Behov for mere nuancerede målinger 

 Belæg for differentieret måling af ensomhed på tværs 

af aldersgrupper 

 

 



Er det meningsløst at måle 
ensomhed fordi det er så 
komplekst et fænomen? 
 NEJ!! 

 Ensomhed skal måles og monitoreres i store 
befolkningsundersøgelser!  





Forskning fremadrettet  
 At nuancere målingen af ensomhed vil have betydning 

for praksis 

 Monitoreringen bliver anvendelsesorienteret  

 Interventioner kan målrettes 

 Nedbringe helbredsmæssige konsekvenser af ensomhed 

 Øge livskvaliteten blandt ældre 



 

Tak for jeres opmærksomhed 
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