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Abstract 
Purpose: This study aims to look at the last 10 years of research on loneliness and the related 

terms social isolation and what the current research on the subject says related to mental health. 

This is done in a setting of high focus in Norwegian media and from the Norwegian government. 

Methods: Pubmed, Pubpsych, Proquest, Epistemonikos and Cochrane library was searched for 

(“social isolation” OR loneliness) AND “mental health” and reviews from the last 10 years where 

included. If there were many hits, exclusions where added to limit the results. National library of 

Norway’s database was the source for the search to map the terms loneliness and social isolation 

in papers and journals.  

Results: 8 reviews qualified for the inclusion criteria’s, of which 4 shared one set of authors, 3 

shared another, and the last one had a different set. They focused on different things, from 

methods, evolutionary background for loneliness, effect on mental health, and effect of treatment. 

The review of methods concluded that there is a need for common methods and definitions. The 

evolutionary articles stated that loneliness served a purpose in making the individual aware of a 

need for more social connections. The effects of loneliness and social isolation on mental health 

was mainly increased depression risk and worse recovery, with some effect on schizophrenia, but 

also a significant effect on dementia and cognitive function in old age. The studies on treatment 

or actions to help lonely and isolated concluded there were not enough evidence yet, but best 

evidence for helping individuals struggling with social isolation. Norwegian papers refers to 

social isolation and loneliness more and more, while journals refer to the terms less. 

Conclusion: There is an effect on the mental health from being lonely or isolated, but there is not 

any treatments or actions with sufficient evidence for it to be recommended to governments. The 

focus of media on these social issues might be positive if it leads to more research, but it is 

questionable if the Norwegian government should act without further information. 

  



 

Forord 
 

Som medisinstudent erfarer jeg at det er snakk om viktigheten av riktig fordeling av 

økonomiske ressurser til sektoren. I hovedsak må det prioriteres ressurser og midler 

til det som gir best resultat for flest pasienter. Ved daglig lesing av aviser er det 

ikke til å unngå å merke seg at det ofte er artikler om ensomhet, og da gjerne satt i 

en sammenheng som oppleves som at ensomhet er noe som er viktig å unngå, og 

ikke som noe de fleste av oss kan kjenne på som ny på skole, studier og jobb, eller 

ved flytting. Nettopp derfor har det vært interessant å se på dette temaet. Ikke minst 

når myndighetene velger å ha stort fokus på temaet og også tildeler midler til tiltak 

mot ensomhet. Samtidig kan mediefokus bevisstgjøre oss alle på å inkludere de 

rundt oss, både privat og profesjonelt. 

 

Jeg vil gjerne takke veileder Lars Lien for optimismen, tålmodigheten og 

fleksibiliteten han har gitt meg. 
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1 INNLEDNING 

Ensomhet er noe alle kan oppleve og/eller erfare i livets ulike faser. Fokus fra myndigheter og 

omtale i media, kan gi et bilde av at ensomhet er økende i samfunnet. Ensomhet har ikke en egen 

diagnosekode(1), men er som årsaksfaktor et problem både på et individnivå og et samfunnsnivå. 

Ensomhet er en årsaksfaktor, som ved eksponering kan medføre økt sykdomsbyrde(2) i form av 

psykiske lidelser, men også sykdom knyttet til lidelser som hjerte- og kar, og kreft(3). Denne 

oppgaven omhandler ensomhet og den relaterte termen sosial isolasjon, og ser på forskning på 

temaet fra år 2010 til 2020, med kommentar til hyppigheten av omtale om temaet i norsk media, 

her forstått som aviser og nettaviser. Dette er relevant siden den norske stat legger ressurser inn 

for å jobbe med dette temaet (4). 

 

Forebygging av ensomhet er i Folkehelsemeldinga(4) til regjeringen, et av tre 

hovedsatsningsområder for folkehelsa, jamfør Stortingsmelding 19 (2018-2019). Regjeringen 

ønsker å inkorporere dette i lov om folkehelsearbeid § 7 for å sikre at enkeltkommuner både har 

oversikt over kommunens ensomme, forebygger ensomhet og setter inn tiltak mot dette. (4, s:49-

50). 

 

Ensomhet er mye omtalt i media. Bare i desember 2019 ble ensomhet nevnt 307 ganger i aviser 

som er tilgjengelig via nasjonalbiblioteket (5), det vil si i gjennomsnitt 10 artikler om dagen og 

demonstrerer hvor mye ensomhet er omtalt i media. Det kan være lett å anta at det er større fokus 

på ensomhet i julemåneden, men om man derimot ser på månedlig variasjon i 2019, så er det 

færre omtaler om ensomhet i desember 2019 enn i januar 2019. Omtalene av ensomhet varierer, 

fra å vise til studier til personlige historier. Studentundersøkelsen ShoT omtalt av Solvang og 

Gildestad i NRK, forteller at 29% av studentene opplever ensomhet, mens 16 % føler seg isolert 

(6). Aftenposten(7) har en artikkel om Randi som for ikke å tilbringe juleaften alene, inviterer 
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andre i samme situasjon til julekveldsfeiring. Energiselskapet Norgesenergi(8) lanserte høsten 

2019 en reklamekampanje med fokus på ensomhet. Norgesenergi erfarer at folk som kontakter 

kundesenteret har behov for noen å snakke med, utover det rent forretningsmessige med 

bakgrunn i at de er ensomme.  

 

Ensomhet er ikke et økende problem verken nasjonalt eller internasjonalt, uttaler derimot 

sosiolog og forsker A. Barstad i Statistisk sentralbyrå (SSB) i et intervju i forskning.no (9). Det er 

imidlertid et unntak til dette, for elever på ungdomsskolen kan det se ut som om det er en liten 

økning (9). Barstad har arbeidet med problemstillingen gjennom flere år og temaet ensomhet var 

en del av hans doktorgrad fra 2008. Barstad så der på temaet i et 30 års perspektiv, og hvor han 

finner liten støtte for å si at ensomhet er økende (10). Likevel skrives det stadig mer om dette i 

media, og da ensomhet som noe utelukkende negativt. Dette kan gi lesere et feilaktig bilde av 

hvor sosial en må være, og hvor mange venner en må ha for ikke å ha en potensiell årsak for å 

utvikle psykisk lidelse. 

 

Denne motsetningen mellom hva som fremheves som et økende problem av media og bevilgende 

myndighet og hva forskningsdata viser, gjør at ensomhet som årsaksfaktor for psykisk lidelse er 

et interessant forskningsspørsmål. Denne oppgaven ønsker å belyse om medieomtalen av 

ensomhet og sosial isolasjon i norske medier samsvarer med forskningen på feltet, eller om det 

egentlig ikke er slik at medias fokus på ensomhet som et stort samfunnsproblem har dekning i 

forskningsfunn. Det er spesielt interessant når staten jobber med problemstillingen både i form av 

lovhjemler og økonomiske ressurser. Det er i denne oppgaven valgt å fokusere på 

ensomhet/sosial isolasjon knyttet til psykisk/mental helse. 

 

1.1 Bakgrunn  

Psykiske plager og lidelser er blant de største utfordringer for folkehelsa i Norge ifølge 

Regjeringen (4). Folkehelsemeldingen omtaler studier som viser en prevalens (11) mellom 16-22 
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% for voksne i løpet av en tidsramme på 12 måneder, for en psykisk lidelse, der de vanligste 

lidelsene er koplet til angst, depresjon og rus. Nedenstående tabell fra Folkehelsemeldingen viser 

at psykiske lidelser og ruslidelser medførte i 2016 til over 144 000 tapte leveår i form av 

sykelighet og dødelighet, det er mer enn hjerte- og karsykdommer. Det gir størst tap av leveår 

etter kreft. 

.  

Figur 1 Oversikt over DALYs fra folkehelsemeldingen 

Livstidsprevalensen viser at i løpet av livet vil mellom 30-50 % vil få en psykisk lidelse (12, s. 

30). Årsland (2018) skriver at psykiske lidelser er svært vanlig, halvparten av befolkningen vil i 

løpet av livet rammes av minst en psykisk lidelse. I løpet av et år vil en tredjedel av befolkningen 

tilfredsstille diagnostiske krav for minst en psykisk lidelse. (12, s. 30) 

 

Årsland (2018) definerer psykisk lidelse som fellesbetegnelse for «lidelser og sykdommer som er 

kjennetegnet ved subjektiv plagsomme psykiske symptomer med eller uten funksjonssvikt i 

dagligliv eller arbeid» (12 s. 16). Denne definisjonen diskuteres i læreboka, da dette også 

inkluderer hva som går inn under motstand de fleste vil møte i livet som kan medføre psykisk 

uro. Psykisk ubehag er noe alle eksponeres for i et livsløp som for eksempel bekymring og 

ubehag knyttet til skolestart/studiestart, flytting til annet sted, og tap av familiemedlemmer. 
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«Et selvmord er ingen sin feil, absolutt ingen sin, det er som en dødelig sykdom» sa 16 årige 

Maud Behn i talen til sin fars begravelse etter hans selvmord (13). Hennes ærlige tale ga et 

eksempel på hvordan det er å være pårørende og etterlatte til mennesker som har psykiske 

lidelser. Hun viste til hvor vanskelig det kan være å ha foreldre med psykisk sykdom, men også 

hvilke tanker og selvbebreidelser som kan oppstå etter et selvmord. Maud Behn er barnebarn til 

Norges konge, og viser at psykiske lidelser rammer alle samfunnslag. Men personer med lav 

sosioøkonomisk status har høyere risiko for å få psykisk sykdom. Sosialøkonomisk status 

gjenspeiler personens utdannelse, inntekt og yrke. Det har vært økende forskjell i forventet 

levealder de siste 20 år der personer med høgskole- eller universitetsutdannelse har forventet 5-6 

års høyere levealder enn de med kun grunnskole, samtidig som forventet levealder er økende for 

alle. I Oslo er det inntil 8 år forskjell i forventet levealder mellom bydelene. (4, s. 52-53).  

 

For enkelte vil tap av et familiemedlem over tid være så belastende at det går over fra vanlig sorg 

til sorg som oppfyller kravene til en diagnostiserbar psykisk lidelse innunder 

klassifikasjonssystemet ICD (internasjonal sykdomsklassifikasjon). Klassifikasjonssystemet er 

utarbeidet av World Health Organization (WHO) og omfatter både somatiske og psykiske 

sykdommer (12, s. 17). Til forskjell fra psykiske plager forutsetter en psykisk lidelse og sykdom 

en diagnose der diagnostiske kriterier er oppfylt. Diagnostiserbar psykisk lidelse og sykdom 

indikeres av relativt redusert funksjonsnivå arbeidsmessig og relasjonsmessig, samt en vurdering 

av avvikende adferd personlig og kulturelt (12, s.16). 

 

I tillegg til personlig lidelse er det også en samfunnskostnad knyttet til dette. I Helsedirektoratets 

rapport «Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker 2015» (14) fremkommer det at psykiske 

lidelser og adferdsforstyrrelser hadde en total samfunnskostnad lik 280 milliarder kroner der 

samfunnskostnader er beregning av sykdomsbyrde, helsetjenestekostnader og produksjonstap. 
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Rapporten understreker at tallene er «anslag på riktig størrelsesorden» og at det er stor usikkerhet 

om tallene (14 s. 27-28). 

 

Figur 2 Oversikt over samfunnskistnader for ulike sykdommer (https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnskostnader-
ved-sykdom-og-ulykker/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf/_/attachment/inline/761dd2be-
6458-4baf-99c9-
34d58a621aad:e3291994cf460a6d1c5174eab5f27b4165208afe/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%2020
15.pdf) 

 

 Ensomhet og sosial isolasjon 

Folkehelsemeldinga har inkorporert en egen strategiplan for forebygging av ensomhet «Saman 

mot einsemd» der regjeringen sier følgende: «Regjeringa vil med denne strategien løfte fram 

arbeidet mot einsemd for å gi befolkninga betre helse og livskvalitet. Det inngår i folkehelsemåla 

at befolkninga skal oppleve fleire år med god helse og livskvalitet» (4, s. 43)  

 

«Saman mot einsemd» har tre hovedmål som er synliggjøring av ensomhet som 

folkehelseutfordring samt stimulere til økt sosialisering, øke kunnskapsnivå om ensomhet og 

tiltak, systematisk forebyggingsarbeid mot ensomhetsarbeid og økt sosial støtte (4, s. 45). 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnskostnader-ved-sykdom-og-ulykker/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf/_/attachment/inline/761dd2be-6458-4baf-99c9-34d58a621aad:e3291994cf460a6d1c5174eab5f27b4165208afe/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnskostnader-ved-sykdom-og-ulykker/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf/_/attachment/inline/761dd2be-6458-4baf-99c9-34d58a621aad:e3291994cf460a6d1c5174eab5f27b4165208afe/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnskostnader-ved-sykdom-og-ulykker/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf/_/attachment/inline/761dd2be-6458-4baf-99c9-34d58a621aad:e3291994cf460a6d1c5174eab5f27b4165208afe/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnskostnader-ved-sykdom-og-ulykker/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf/_/attachment/inline/761dd2be-6458-4baf-99c9-34d58a621aad:e3291994cf460a6d1c5174eab5f27b4165208afe/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnskostnader-ved-sykdom-og-ulykker/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf/_/attachment/inline/761dd2be-6458-4baf-99c9-34d58a621aad:e3291994cf460a6d1c5174eab5f27b4165208afe/Samfunnskostnader%20ved%20sykdom%20og%20ulykker%202015.pdf
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Folkehelsemeldinga sier at det er en avhengighetsfaktor mellom helse og livskvalitet til 

befolkningen, og samfunnsutviklingen. 

 

Sett opp mot samfunnskostnadene knyttet til psykisk lidelse og sykdom, så er hver enkelt 

årsaksfaktor til psykisk lidelse som kan påvirkes viktig. Det er derfor forståelig at det ønskes å 

sette inn tiltak mot årsaksfaktorer som kan redusere kostnadene for samfunnet, samtidig som det 

oppfyller regjeringens ønske om å gi befolkningen «gode liv». Altså et godt liv for den enkelte.  

Daværende folkehelseminister S. Listhaug har fokuserte også på ensomhet som et «kjempestort 

problem», dette i tilknytning til eldre. Listhaug sa til Berg i ABC nyheter (15) at regjeringen 

ønsker å utvide blant annet besøksvenn-tilbudet og at regjeringer skal bevilge mer penger til dette 

tilbudet for frivillig initiativ. Listhaug sier at staten har ansvar for å bekjempe ensomhet men «jeg 

tror aldri at staten kan bidra til at folk blir mindre ensomme». Eldrepolitisk talsmann for 

Arbeiderpartiet sier imidlertid i samme intervju at det offentlige har et stort ansvar blant annet for 

å lage sosiale møteplasser. Samtidig er det viktig når ressurser fordeles at dette er basert på 

forskningsbaserte data om effektive tiltak, og ikke på basis av eventuelt økt fokus i avisene der 

ensomhet tilsynelatende kan fremstå som et økende problem. 

I oktober 2018 lanserte daværende statsminister i Storbritannia T. May britenes strategi mot 

ensomhet (16), samtidig som ensomhet ble et eget saksområde for en statsråd. Som en del av 

lanseringen uttalte May at ensomhet er en av de største folkehelseutfordringene og at opp til 1/5 

av briter føler seg ensomme mesteparten eller hele tiden. Alle leger i primærhelsetjenesten i 

England vil fra 2023 kunne henvise pasienter som er ensomme til ulike felles aktiviteter i 

kommunal regi som matlagingskurs, gågrupper og kunstgrupper. Den engelske regjeringen 

bevilger midler for å lage nye fellesområder for lokale arenaer for sosial kontakt. Et slikt 

prøveprosjekt er at Royal Mail skal følge opp ensomme som en del av sin vanlige postombæring. 

En slik oppfølgning vil kunne blant annet avverge at sosialt isolerte kan ligge døde i eget hjem 

uoppdaget over lengre tid. 
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Ensomhet, er ifølge Wang et al (17) en vond subjektiv følelse der det er et misforhold mellom 

ønsket og faktisk sosial kontakt. Ensomhet er ifølge denne definisjonen helt subjektiv og 

uavhengig av en persons sosiale omgang. Noen er omringet av familie og venner men føler seg 

emosjonelt alene, dette også i et parforhold. Ensomhet er per deres definisjon negativt. Enkelte 

oppsøker aleneheten, da de trives i eget selskap og ikke har behov for sosial kontakt utover for 

eksempel arbeidskollegaer. Disse har imidlertid også en økt sykdomsbyrde da de ved sykdom kan 

mangle nettverket som er viktig for kanskje å bli mast på for å gå til legen, hjelp i sykdomsfasen 

og motivere til å bli frisk. Objektive mål, som det å ha få venner eller ingen fortrolige, samles inn 

under begrepet sosial isolasjon, mens hvor mye hjelp nettverket kan gi deg kalles sosial støtte 

eller sosiale ressurser (17). 

 

Ensomhet kan også føre til selvmord. Tove Langsveen (18) forteller om sin sønn Sivert som tok 

selvmord i 2017. Sivert var oppvokst i en stor familie som også rommet en tvillingbror, men følte 

seg allikevel ensom. Moren sier at Sivert var homofil og at dette ikke var noe hun trodde han 

kunne dele med sine venner. Da Sivert flyttet for å studere i annen by gikk han fra å føle seg 

ensom til også å bli objektivt ensom. 

 

Kasuset Sivert demonstrerer kompleksitet i temaet ensomhet og isolasjon. Sivert har en stor 

familie og til og med en tvillingbror, som i seg selv burde utgjort et sosialt nettverk. Likevel følte 

han seg ensom altså den emosjonelle ensomheten, og dessverre ved flytting til ny by ble han 

sosialt isolert. (18). Dette viser utfordringen ved å måle sosialt nettverk, ved at Sivert på papiret 

har et sosialt nettverk, samtidig som han ikke har det i realiteten. 

 

Ensomhet og sosial isolasjon kan måles på flere måter. Wang et al (17) har gjort en systematisk 

gjennomgang av forskningen på temaene, og avdekket at manglende felles målebegrep for sosial 

isolasjon medfører at det er vanskelig å sammenligne forskning på dette området. Som følge av 

dette har de forsøkt å utarbeide ny terminologi og nye definisjoner for å skape et felles 
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forskningsgrunnlag for ensomhet og sosial isolasjon. Wang et al (17) ville valgt UCLA 

Loneliness Scale (UCLA-LS-8) eller de Jong Giervald Loneliness scale for å måle ensomhet. De 

referer blant annet til Zavaleta, Samuel og Mills (19) som sier at "UCLA Loneliness Scale 

(Version 3)» og «de Jong Gierveld short scales for emotional and social loneliness» er de beste 

metodene for å måle ensomhet i en spørreundersøkelse. 

 

Sosial isolasjon har ikke, i motsetning til ensomhet, noen standardiserte spørsmål. Det er ikke en 

standardisert definisjon når det gjelder innhenting av data, eller hva som inkluderes i begrepet 

(17). Wang et al (17) samlet data om hva som inngår i termen sosial isolasjon, og fant at sosial 

isolasjon måles ved hjelp av data om størrelse på sosialt nettverk, kvaliteten på det, og hyppighet 

av kontakt. Ifølge Giervald, Tilburg og Dykstra (20) er det de fire sterkeste relasjonelle båndene 

som er viktigst, utover dette spiller antallet relasjoner liten rolle. 

 

 Problemstilling og hypoteser 

Oppgavens problemstilling er: 

Er det en sammenheng mellom  ensomhet, sosial isolasjon og mental helse, og hvor mye og hva 

slags fokus gir norske medier dette temaet?  

 

Hypoteser som er utarbeidet for å besvare problemstillingen: 

• Ensomhet medfører psykisk lidelse 

• Sosial isolasjon medfører psykisk lidelse 

• Antall omtaler om ensomhet og sosial isolasjon i media de siste tiår er økende 
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 Avgrensninger 

Da oppgavens problemstilling er knyttet til de siste tiårs avisomtaler av temaet er det valgt å se på 
forskning på temaet til de siste 10 år, årene 2010-2019. 
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2 METODE OG MATERIALE 

Metode er en systematisk fremgangsmåte, et verktøy for å gi en bedre og riktig forståelse av 

temaet som skal forskes i, her ensomhet og isolasjon. Metoden som skal benyttes skal svare på 

hypotesene og må derfor passe til forskningsmaterialet. Beskrivelse av valgt metode, bruk og 

gjennomføring skal sikre at forskningsresultatet skal kunne etterprøves, dette er ikke minst viktig 

med tanke på å kunne ha tillit til forskningen. (21) Litteraturstudier kan deles i systematiske 

oversikter og samfunnsrelaterte oversikter (22). Systematiske oversikter baserer seg kun på 

forskning, samfunnsrelaterte oversikter bruker også andre kilder, som regjeringsdokumenter og 

aviser. Da denne oppgaven også ser på medieomtaler i tillegg til forskning, så faller denne 

oppgaven innunder samfunnsrelaterte oversikter.  

 

Samfunnsrelaterte oversikter følger ikke like strenge rammer som systematiske oversikter, men 

mye av metoden er ellers lik. Metoden forutsetter at det utarbeides en søkealgoritme med 

inklusjons- og eksklusjonskriterier. Algoritmen ble raffinert underveis i prosessen, detaljer 

beskrives i kapittel 2.2, Utforming og gjennomføring av søk. Treff og funn brukes i denne 

oppgaven som synonymer. Begrepene systematiske oversikter, samlestudier og den generelle 

termen oversikter/oversiktsartikler vil videre brukes synonymt. 

 

 Databasevalg: 

Flere databaser kan være relevante for søk for oppgavens problemstilling. Dette er databaser både 

for sosialvitenskap, psykologi og medisin, og for å avgrense søket kan det også velges en 

database for hvert fagfelt. I tillegg kan det tas utgangspunkt i eksisterende oversikter, og å 

gjennomføre søk i oversiktsdatabaser som Cochrane og Epistemonikos. For å få flest mulige treff 

på relevant og nyere forskning ble det søkt i både fag- og oversiktsdatabaser, avgrenset til de siste 

10 år. Oversikter samler forskning og data, fra primærstudier til andre tidligere oversikter, og gir 

et godt grunnlag for vurdering av forskning på feltet.  
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For å avdekke hyppigheten av mediaomtale om begrepene ensomhet og sosial isolasjon ble det 

søkt i nasjonalbibliotekets database.  

 

 Utforming og gjennomføring av søk 

Målet med utvelgelse av søkeord er å finne relevant generell informasjon og forskning på temaet 

det skal forskes på, her: ensomhet/ sosial isolasjon knyttet til mental helse. Ved et generelt søk på 

begrepene ensomhet og sosial isolasjon så har databasene varierende antall funn av studier. Ved 

gjennomlesing av titler og sammendrag, fremkom det at mange av studiene var gjort på selekterte 

aldersgrupper og undergrupper, og dermed ikke var relevant for denne oppgaven. Målet med 

oppgaven er å kunne si noe generelt om temaet. Om titler tydelig var generelle og relevante for 

problemstillingen ble de inkludert, ved tvil ble sammendrag lest. Ved mange treff ble 

ekskluderende søkeord lagt til. Søk i databasene med eksklusjoner ble gjort 05.02.2020.  

 

 Oversikt over søk og kommentarer til funn 

2.3.1 Fagdatabaser 

Søkeord benyttet i Pubmed (23):  

(((loneliness/psychology[MeSH Terms]) OR (social isolation/psychology[MeSH Terms]) AND 

Mental Health[MeSH Terms])) AND ((Systematic Review[Publication Type]) OR 

(Review[Publication Type])) 

Søkeord benyttet i Pubpsych (24): 

social isolation loneliness review "social isolation" health PY>=2010 PY<=2020 NOT old NOT 

senior NOT young NOT adolescent 

Søkeord benyttet i Proquest (25): 
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noft(social isolation) OR noft(loneliness) AND noft(mental health). Additional limits: Date: After 

2010, Source type Dissertations & Theses, Scholarly Journals, Trade Journals, Document type, 

Literature Review, Review, Language English 

2.3.2 Oversiktsdatabaser 

Søkeord benyttet i Cochrane library (26): 

“Social isolation” OR “Loneliness” AND "mental health" 

Søkeord benyttet i Epistemonikos (27): 

(title:((title:((title:(loneliness) OR abstract:(loneliness)) OR (title:(social isolation) OR 

abstract:(social isolation))) OR abstract:((title:(loneliness) OR abstract:(loneliness)) OR 

(title:(social isolation) OR abstract:(social isolation)))) NOT (title:(old) OR abstract:(old)) NOT 

(title:(older) OR abstract:(older)) NOT (title:(elderly) OR abstract:(elderly)) NOT (title:(cardiac) 

OR abstract:(cardiac)) AND (title:(mental health) OR abstract:(mental health)) NOT 

(title:(adolescents) OR abstract:(adolescents)) NOT (title:(young) OR abstract:(young)) NOT 

(title:(infection) OR abstract:(infection)) NOT (title:(immigrants) OR abstract:(immigrants)) 

NOT (title:(immigrant) OR abstract:(immigrant)) NOT (title:(refugee) OR abstract:(refugee))) 

OR abstract:((title:((title:(loneliness) OR abstract:(loneliness)) OR (title:(social isolation) OR 

abstract:(social isolation))) OR abstract:((title:(loneliness) OR abstract:(loneliness)) OR 

(title:(social isolation) OR abstract:(social isolation)))) NOT (title:(old) OR abstract:(old)) NOT 

(title:(older) OR abstract:(older)) NOT (title:(elderly) OR abstract:(elderly)) NOT (title:(cardiac) 

OR abstract:(cardiac)) AND (title:(mental health) OR abstract:(mental health)) NOT 

(title:(adolescents) OR abstract:(adolescents)) NOT (title:(young) OR abstract:(young)) NOT 

(title:(infection) OR abstract:(infection)) NOT (title:(immigrants) OR abstract:(immigrants)) 

NOT (title:(immigrant) OR abstract:(immigrant)) NOT (title:(refugee) OR abstract:(refugee)))) 

 

2.3.3 Norske medier 

Søkeord benyttet i nasjonalbibliotekets database(5) over aviser: 
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Ensomhet 

«Sosial isolasjon» 

Søkeord benyttet i nasjonalbibliotekets database (5) over tidsskrift: 

Ensomhet 

«Sosial isolasjon» 
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3 RESULTATER 

Her presenteres funnene fra søk beskrevet i kapittel 2 Metode og materiale. 

 Fagdatabaser 

Resultater fra søk i Pubmed (23) 

Søket i denne databasen gir totalt syv treff av studier som er publisert fra og med år 2010 til og 

med 2019. Ved gjennomlesing av titler og sammendrag kan fire av disse ekskluderes for ikke å 

oppfylle kravet om å være generelle. Dette gir tre relevante treff som grunnlag for drøftingen i 

oppgaven. 

Resultater fra søk i Pubpsych (24) 

Søket i denne databasen gir totalt 18 treff. Av disse ansees fem som generelle studier og følgelig 

relevante, basert på titler og sammendrag. De øvrige ekskluderes fordi de omhandler spesifikke 

undergrupper eller andre somatiske effekter som for eksempel neuroendokrine funksjoner. 

Resultater fra søk i Proquest (25) 

Søket gir totalt 27 treff. Av disse var det to med titler som kunne være relevante, men etter 

gjennomlesing av sammendraget, viste funnene å være bookreviews, altså bokanmeldelser, og 

ikke systematiske oversikter. Dette resulterer i null relevante treff fra denne databasen. 

 Oversiktsdatabaser 

Resultater fra søk i Cochrane library (26) 

Søket gir fire treff i Cochrane reviews database. En oversikt ser på aldersgruppen eldre, en 

oversikt ser på gruppen unge med autisme, en oversikt ser på personer med HIV/AIDS, og siste 

oversikt ser på effekten av frivillig miljøarbeid på helse. Ingen av disse oversiktsstudiene gir 

generell informasjon om temaet som er ønsket, og følgelig inkluderes ingen av disse oversiktene. 

Resultater fra søk i Epistemonikos (27) 
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Epistemonikos deler studier inn i fire kategorier, benevnt primary studies, structured summaries, 

systematic reviews og broad synthesis. Første kategori er primærstudier, resten er ulike typer 

oversikter. 

Søket gir totalt 73 treff. hvor 24 av disse er primærstudier og derfor utelukkes. I kategorien Broad 

synthesis er det fire funn, hvorav et er relevant. Det er ingen funn innenfor kategorien structured 

summaries. Det er 45 funn i kategorien systematic reviews, 41 de siste 10 årene. Av disse var det 

fire som omhandler temaene ensomhet og sosial isolasjon generelt. Dette gir totalt fem relevante 

treff, etter å ha lest titler og sammendrag.  

 Norske medier 

Resultater fra søk i nasjonalbiblioteket (5): 

Ensomhet ble omtalt 3499 ganger i år 2019 i avisartikler. Sosial isolasjon ble i samme periode 

omtalt 132 ganger. I ulike tidsskrifter, herunder fagtidsskrifter ble disse temaene omtalt 

henholdsvis 25 og 0 ganger. I år 2010 ble ensomhet omtalt 2234 ganger i avisartikler, og i 

tidsskrifter 78 ganger. Sosial isolasjon ble omtalt 81 ganger i avisartikler og 4 ganger i tidsskrifter 

i år 2010. 

 

Tabell 1 Antall ganger begrepene er nevnt de siste 10 årene 

Årstall 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt:
Ensomhet Avis 2234 2357 2682 2863 2903 2726 2620 2240 2978 3499 27102

Tidsskrift 78 118 96 103 80 36 23 10 4 25 573
Sosial isolasjon Avis 81 134 83 122 80 82 131 97 155 132 1097

Tidsskrift 4 9 12 1 1 0 0 0 0 0 27
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Figur 3 Bilde av resultat av søk på ensomhet 

 

Figur 4 Bilde av resultat av søk på "sosial isolasjon" 
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Figur 5 Graf over omtaler av ensomhet i aviser 

 

Figur 6 Graf over omtaler av ensomhet i tidsskrifter og sosial isolasjon i tidsskrifter og aviser 
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 Oversikt over funn fra søk i studier 

Samlet ble det funnet 13 relevante oversikter etter gjennomgang av titler og sammendrag. Dette 

var tre funn fra Pubmed (23), fem funn fra Pubpsych (24), null funn fra Proquest (25), null fra 

Cochrane (26) og fem fra Epistemonikos (27). Disse er:    

1. Social isolation in mental health: a conceptual and methodological review.  

Denne studien har fokus på metode i forskningen på feltet, og ser på hvordan sosial isolasjon og 

ensomhet måles, og hva som inngår i disse termene. Wang et al (17) forteller om sprikende 

metoder og definisjoner, og deler ensomhet og sosial isolasjon inn i fem deler: sosialt nettverk 

kvantitet, sosialt nettverk struktur, sosialt nettverk kvalitet, vurdering av relasjoner ressurser og 

vurdering av relasjoner følelser.  

2. Social isolation. 

Denne studien tar utgangspunkt i evolusjonen, og ser på hvorfor ensomhetsfølelsen har blitt 

utviklet. Mennesker er sosiale dyr, og ifølge Cacioppo et al (28) så påvirkes vi på samme måte 

som en del andre dyr når vi blir isolerte, ved blant annet stressreaksjon og dårlig søvn.  

Cacioppo et al (28) forklarer at ensomhetsfølelsen knyttet til relasjoner spiller en rolle fordi 

mennesker ikke bare kan hjelpe hverandre, men også motarbeide hverandre. Derfor holder det 

ikke å se på isolasjon, ensomhetsfølelsen er også viktig. Cacioppo et al (28) mener at evolusjonen 

har favorisert å kunne føle på ensomhet, så er deres hypotese at trekket er arvelig. De viser til 

studier som støtter denne hypotesen. 

3. Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. 

Denne studien ser på hvordan ensomhet påvirker helsen, både fysisk og mentalt, altså effekten av 

ensomhet. Hawkley og Cacioppo (29) tar utgangspunkt i sine tidligere studier, og opprettholder 
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hypotesen om ensomhet som en respons på for dårlig nettverk utviklet på samme måte som 

smerte for å endre atferd. Endret helseatferd, dårligere søvn, endring av blodårer, aktivering av 

HPA-aksen (økt cortisol) og en immunmodulerende effekt, er noen av de fysiske effektene av 

ensomhet ifølge Hawkley og Cacioppo (29). Ensomhet påvirker også IQ i voksen alder, risiko for 

alzheimer, dårligere koordinasjon, økte depressive symptomer, personlighetsforstyrrelser, 

psykoser og selvmord.  

4. Lonely in a crowd: invited commentary on Webber and Frendt-Newlin (2017). A review 

of social participation interventions for people with mental health problems. 

Dette er en kommentar til en oversiktsartikkel. Da det ikke er en oversiktsartikkel blir den 

ekskludert. Oversiktsartikkelen som den refererte til handlet om virkningen av tiltak mot 

ensomhet. 

5. Patient Experiences of Loneliness: An Evolutionary Concept Analysis 

Denne studien er ikke tilgjengelig i fullversjon for studenten. 

6. A life less lonely: the state of the art in interventions to reduce loneliness in people with 

mental health problems 

Denne studien ser på tiltak mot ensomhet for personer med psykiske lidelser. Mann et al (30) 

klassifiserer tiltak i fire grupper, endre tankemønster, sosial trening, hjulpen sosialisering og 

bredere samfunnstiltak. Av disse så er endring av tankemønster best studert, men selv ikke dette 

har nok forskningsgrunnlag til at det kan sies noe konkluderende. 

7. Loneliness Matters: A Theoretical and Empirical Review of Consequences and 

Mechanisms 

Denne studien er duplikat av funn nr. 3, listet i to databaser. 

8. Evolutionary mechanisms for loneliness 

Denne studien har en evolusjonstilnærming til ensomhet og ser på arvelighet knyttet til dette, og 

hvorfor vi føler ensomhet. Cacioppo, Cacioppo og Boomsma (31) mener å finne belegg for at 

ensomhet er et trekk som har blitt selektert evolusjonsmessig, for å sikre individet mot farene fra 
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å være alene. Forfatterne sammenligner ensomhet med sult, som motivasjon for endret oppførsel 

for å sørge for at individet overlever, og postulerer at ensomhet er en viktig følelse. En del av 

kroppens responser på ensomhet som økt HPA-akse (hypothalamus, pituitary (hypofysen) og 

adrenocortical) aktivering, økt sympatisk tonus og mindre dyp søvn er responser som skal sikre 

individet når det er på egenhånd. Dette er responser som forfatterne mener kanskje ikke er så 

gunstige i det moderne samfunnet, siden mennesker nå lever lenge nok til å merke ulempene av 

disse i høy alder, som blant annet svekkede kognitive evner.  

9. An overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation 

and loneliness 

Denne studien gir systematisk oversikt og sammenlikning, og ser på konsekvenser/effekt av 

ensomhet og sosial isolasjon både for fysisk og mental helse. Studien påviser høyere generell 

dødelighet, høyere risiko for hjerte/kar sykdom ved både sosial isolasjon og ensomhet. Isolasjon 

kan også påvirke overlevelse ved kreft, sykefravær ved ødelagt rygg og kolsforløp. Forfatterne 

ser på en vanlig postulert mulig årsakssammenheng via helseatferdsendringer ved ensomhet og 

isolasjon, men kan ikke finne noen korrelasjon med dødeligheten i sitt datamateriale. Leigh-Hunt 

et al (32) sier at det er moderat evidens for påvirkning på depresjon, selvmord og demens. Dette 

gjaldt både sosial isolasjon og ensomhet, og påvirket også risikoen for depresjon etter slag, og 

etter fødsel (hos japanske kvinner). Det var også en sammenheng mellom isolasjon og 

angstlidelser. Forskningen er gjort i I-land, og består i hovedsak av tverrsnittsstudier. 

10. Associations between loneliness and perceived social support and outcomes of mental 

health problems: a systematic review. 

Studien er en systematisk gjennomgang som ser på endring av prognose ved ulike mentale 

lidelser hos personer som opplever ensomhet og oppfattet lav sosial støtte. Wang et al (33) finner 

at sammenhengen mellom depresjon og ensomhet er mindre forsket på enn sammenhengen 

mellom depresjon og lav sosial støtte. Wang et al (33) velger derfor å være forsiktige med å si 

noe om sammenhengen mellom depresjon og ensomhet, men sier likevel at det er en effekt på 

prognosen og forløpet av depresjonen om individet er ensomt. Wang et al(33) har tatt 
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utgangspunkt i longitudinelle studier om ensomhet eller opplevd sosial støtte sett i sammenheng 

med følgende psykiske lidelser: depresjon, psykose-lidelser, angst og bipolar lidelse.  

11. Social isolation in mental health: a conceptual and methodological review. 

Denne studien er duplikat av funn nr. 1, listet i to databaser. 

12. SOCIAL ISOLATION - A CURRENT REALITY IN THE CORRIDORS OF OUR 

SOCIETY. 

Denne studien er ikke tilgjengelig i fullversjon for studenten. 

13. The effectiveness of interventions for reducing subjective and objective social isolation 

among people with mental health problems: a systematic review. 

Denne samlestudien ser på tiltak mot ensomhet og sosial isolasjon. Studien konkluderer med at 

det ikke er nok forskning på effekten av innsatte tiltak mot ensomhet og sosial isolasjon. Det er 

noen få studier som viser at endring av tankemønster kan påvirke ensomhet, og noen få studier 

som viser at hjulpen sosialisering kan påvirke sosial isolasjon, men grunnlaget er for lite og av for 

varierende kvalitet, til at Ma et al (34) kan konkludere. 

 

To studier var duplikat, i listen er studie nr. 1 og studie nr. 11 duplikat, likeledes er studie nr. 3 og 

studie nr. 7 duplikat. Det vil si at det er totalt 11 relevante studier. To var ikke tilgjengelig for 

studenten og et funn var ikke en oversiktsartikkel. Åtte studier danner grunnlaget for drøfting. 

Studiene drøftes videre i kapittel 4 Drøfting, under overskriftene: ensomhet og sosial isolasjons 

påvirkning på helsa, ensomhet sett i lys av evolusjonen og tiltak mot ensomhet og sosial 

isolasjon, basert på hovedtemaet i oversiktene. 
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Figur 7 Flytskjema over søk 
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4 DRØFTING 

Drøftingen her vil være knyttet til relevante oversiktsstudier i kapittel 3.4 Oversikt over funn fra 

søk i studier. I oversiktsartiklene, så har forfatterne av disse gjennomgående kommentert at 

primærstudiene som er grunnlaget for oversiktene ikke er av ønsket kvalitet. Forfatterne 

kommenterer også at det er for få primærstudier. Til tross for dette så velger enkelte forfattere å 

gi en konklusjon om korrelasjoner, mens andre velger å la være på grunn av kvalitet og kvantitet i 

grunnlaget. 

 Ensomhet og sosial isolasjons påvirkning på helsa 

Ifølge Hawkley og Cacioppo (29) så utgjør årsaksfaktorene sosial isolasjon og ensomhet en 

betydelig fysisk risiko. Hawkley og Cacioppo (29) sier at sammenhengen mellom påvirkningen 

av disse sosiale faktorene sosial isolasjon og ensomhet, og den fysiske helsen ennå ikke er 

tilstrekkelig avdekket. Men at ensomhet og sosial isolasjon øker sannsynligheten for fysisk 

sykdom og økt dødelighet. Derfor er det viktig å ha bevissthet knyttet til en pasients nettverk ved 

utarbeidelse av behandlingsplaner eller utskrivelse fra helseinstitusjoner. Helseatferd er vurdert 

som en mulig forklaring på den økte mortaliteten ved ensomhet og sosial isolasjon, men Leigh-

Hunt et al (32) klarer ikke å finne evidens for dette. Leigh-Hunt et al (32) har sett på 90 studier, 

og deres søk inkluderte data fra 1950 til 2016, og har følgelig et stort datamateriale for sine 

konklusjoner. Dette er interessant også med tanke på eventuelle tiltak som vurderes satt inn mot 

ensomhet og sosial isolasjon av regjeringen, da endret helseatferd ikke nødvendigvis korrigerer 

for den økte mortaliteten. 

 

Både Hawkley og Cacioppo (29) og Leigh-Hunt et al (32) sier at ensomhet gir økt risiko for død 

ved hjerte- og karsykdommer, i tillegg til økt generell dødelighet (all-cause mortality). I flere 

studier sammenlignes effektstørrelsen av ensomhet med for eksempel konsekvensen av overvekt. 

Odds ratio-en ensomhet og sosial isolasjon er ifølge Leigh-Hunt et al (32) henholdsvis på 1,26 og 

1,29 for generell dødelighet. Leigh-Hunt et al (32) kan også vise til en odds ratio på 1,5 for 

hjerte-kar risiko ved sosial isolasjon. Effekten på hjerte-kar er relevant også for mental helse, da 
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det er 3 ganger så høy risiko for depresjoner hos individer som har hatt et infarkt (35). Leigh-

Hunt et al (32) referer til en kilde som i sin studie fant en beskyttende effekt mot depresjon etter 

infarkt ved godt sosialt nettverk. 

 

Hawkley og Cacioppo (29) og Leigh-Hunt et al (32) finner at det er en korrelasjon mellom 

depresjon og ensomhet, uten at de utdyper dette funnet. Sosial isolasjon påvirker også 

depresjonsrisiko, i lik skala som ensomhet (29,32). Disse funnene besvarer to av oppgavens 

hypoteser. Det er ifølge Wang et al (33) dårligere prognose for pasienter med depresjon som føler 

seg ensomme. Dette kan Wang et al (33) si kausalt da de følger longitudinelle studier, og ser på 

ensomhet før individene får diagnosen depresjon, samtidig som det er noe usikkerhet knyttet til 

kvantitet og kvalitet på primærstudier. Wang et al (33) har kun sett på prognosen etter behandling 

for psykiske lidelser ved ensomhet. Wang et al (33) påpeker imidlertid at deprimerte individer har 

en tendens til å se mørkt på situasjoner, og nok ofte svarer at de er mer ensomme enn de er når de 

er friske.  

 

Ma et al (34) skriver at individer som er deprimerte og/eller schizofrene har 20 ganger større 

risiko for å være ensomme. Psykoselidelser (som schizofreni) påvirkes også av ensomhet, 

Hawkley og Cacioppo (29) skriver om en korrelasjon, men ikke noe om kausaliteten. Da 

Hawkley og Cacioppo (29) ikke sier noe om kausaliteten kan det være at de viser til samme funn 

som Ma et al(34). Wang et al (33) fant i sin forskning at det var bedre sosial fungering og bedre 

trivsel hos psykosepasienter som hadde støtte fra sitt sosiale nettverk (good social support).  

 

Kognitive problemer ved høy alder kan knyttes til ensomhet av Hawkley og Cacioppo (29) og 

Leigh-Hunt et al (32). Leigh-Hunt et al (32) sier at det er en korrelasjon mellom ensomhet, 

Alzheimer og andre former for demens. Hawkley og Cacioppo (29) mener å kunne si at ensomhet 

kausalt disponerer for demens og lavere IQ i høy alder. 

 



26 

 

 Ensomhet sett i lys av evolusjonen 

Cacioppo et al (28) og Cacioppo, Cacioppo og Boomsma (31) fokuserer på den 

evolusjonsmessige bakgrunnen for ensomhet i sine studier. Cacioppo (28,31) har skrevet av 

oversiktsartiklene som fremkom i resultatet, kap. 3.4 Oversikt over funn fra søk i studier. 

Cacioppo et al (28,31) hevder at ensomhetsfølelsen trolig er utviklet som en respons på for dårlig 

sosialt nettverk, da for å klare seg som menneske, så er vi avhengig av et fellesskap, en flokk. 

Som følge mangel på nettverk utvikles stressresponser for å tilpasse seg manglende beskyttelse 

fra flokken. Denne stressresponsen er nok ikke like gunstig i det moderne samfunnet, og kan 

være en bidragsyter til de negative helsekonsekvensene av ensomhet (29).  

 

Ensomhet har en stor arvelighet (heritability) i størrelsesorden 44-48 % ifølge Cacioppo et al 

(28). Dette tilsier at en stor del av ensomheten i samfunnet er genetisk bestemt. I forhold til å 

forebygge og behandle ensomhet kan dette brukes til innretting av tiltak da arveligheten vil tilsi at 

barn av ensomme har en større sannsynlighet for å føle seg ensomme. 

 

Det et barn vokser opp med, er lett å forstå blir sett på som normen for dette. Hvis ikke foreldrene 

omgås venner og trives med det, er det kanskje ikke naturlig for disse foreldrene å oppfordre 

barna til å omgås med venner eller ta med venner hjem. Når det i tillegg foreligger en stor 

genetisk komponent så indikerer dette hvor vanskelig det kan være å løfte enkeltindivider ut av 

ensomhet.  

 

 Tiltak mot ensomhet og sosial isolasjon 

Oversiktstudiene som ser på tiltak mot ensomhet og sosial isolasjon mener tiltakene kan deles inn 

i fire hovedgrupper. Disse er: Forsøk på endre tankemønster, «sosial trening», hjulpen 

sosialisering og bredere samfunnstiltak (30,34). Da ensomhet dreier seg om følelsen av å være 

alene, kan hjelp til en endring i tankemønsteret kanskje redusere følelsen og redusere følgene av å 
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slite med ensomhet. På den ene siden kan medias fokus på ensomhet som noe negativt og 

potensielt sykdomsfremkallende, bidra til å forsterke den enkeltes tankemønstre i forhold til hva 

som må til av antall venner for å være vellykket. Samtidig kan mediaomtale vise at en ikke er 

alene om å være ensom, og på den måten virke motiverende til å endre tankemønsteret positivt. 

Sosial trening vil si at individet læres opp til å være sosial, for å forsøke å la individet få bygget 

nettverk. Hvis du har bodd med en familie som ikke har hatt særlig nettverk, eller du av andre 

årsaker har endt opp uten nettverk kan det være du både mangler trening om hvordan du omgås 

andre, de kulturelle kodene, men også hvordan etablere og opprettholde vennskap. Hjulpen 

sosialisering handler om at det lages grupper hvor individet kan møte andre, og få hjelp til å 

bygge nettverk via dem. Et mulig tiltak kan være aktivitetsgrupper, som bakekurs, der ensomme 

kan samles. Samfunnstiltak som omtales i studiene er for eksempel at primærhelsetjenesten har 

tilgang til «social prescribing» (36). «Social prescribing», dette er en tjeneste England tilbyr, 

sender pasienten til «link workers» som har i oppgave å gi den individuelle hjelpen den enkelte 

trenger. Link workers skal gjøre dette gjennom å være tett knyttet til mange ulike tjenester og 

grupper, som blant annet grupper for sosialisering. 

 

Mann et al (30) konkluderer med at det ikke er nok forskning på noen av tiltakene til å si noe om 

effekten av disse. Tabell 4 i Ma et al (34) sin studie som er gjort 2 år senere enn Mann et al(30) 

sin studie, viser samme tendens, det er få studier som viser effekt av tiltak. Tabell 4 i Ma et al(34) 

lister studier med signifikant effekt av tiltak: for endring av tankemønster så ble det funnet effekt 

i 2/6 studier på ensomhet, og 1/2 på sosial isolasjon. For sosial trening så ble det funnet effekt i 

1/4 på ensomhet, og 1/2 på sosial isolasjon. For hjulpen sosialisering så ble det funnet effekt for 

1/3 på ensomhet, mens det ble funnet effekt på 2/2 på sosial isolasjon. Det var ikke inkludert en 

eneste studie på bredere samfunnstiltak. Studier som så på flere tiltak samtidig fant signifikant 

effekt på ensomhet i 0/6 tilfeller, mens sosial isolasjon hadde signifikant effekt i 3/8 studier. 

Totalt 4/19 studier som konkluderte med signifikant forskjell etter tiltak på ensomhet, og 7/14 på 

sosial isolasjon. Ma et al (34) vil ikke konkludere med noe når det gjelder ensomhet på grunn av 

studienes størrelse, kvalitet og sprikende funn. Hjulpen sosialisering på gruppenivå fikk 
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signifikante resultater i 2/2 studier på området, de individuelle tiltakene hadde ikke samme 

signifikante effekt, men på grunn av det forfatterne Ma et al (34) ser på som dårlig metode 

(manglende tydelig mål) vil de ikke konkludere med at det definitivt ikke har effekt heller. Ma et 

al (34) viser til en studie fra Nederland der de finner signifikant effekt på sosial isolasjon, men 

ikke ensomhet ved gruppetiltak, som sammenligningsgrunnlag.  

 

Verken Mann et al (30) eller Ma et al (34) finner grunnlag for å trekke noen konklusjoner basert 

på sine funn. Dette viser både hvor vanskelig det er å lage effektive tiltak mot ensomhet og sosial 

isolasjon, og å måle effekten av disse tiltakene. Samtidig tilsier sammenhengen mellom helse og 

ensomhet og sosial isolasjon, at tiltak bør settes inn. Et spørsmål er hvor ansvaret for å utarbeide 

og implementere planer for tiltak skal ligge. Skal fastleger kunne pålegges enda flere oppdrag i 

grenseland samfunn/helse, og hvor skal midlene til tiltakene hentes fra? Dette med tanke på hvor 

og hvordan ressurser skal fordeles i et statsbudsjett, særlig med hensyn til et allerede stramt 

helsebudsjett. Eksempelet fra England viser at det er primærhelsetjenesten, det vil i Norge si 

fastlegen, som har fått ansvaret for oppgaven, og at det dermed går inn i helsebudsjettet.  

 

 Norske medier 

Ensomhet er mye omtalt i media, i 2019 er det nevnt 3499 ganger. Omtalen av ensomhet i media 

kan være personlige historier, faglige kronikker, uttalelser fra regjering/ politikere, forskning og 

lignende. Sosial isolasjon er nesten ikke omtalt. Sosial isolasjon er nevnt i norske media noe over 

1000 ganger de siste ti årene (2010-2020), mens ensomhet ble nevnt 307 ganger bare i desember 

2019. 

 

Fokuset på ensomhet i media versus sosial isolasjon kan ligge i en begrepsforvirring, at en 

oppfatter ensomhet til å samsvare med sosial isolasjon, altså synonymer. Som det fremgår i denne 

rapporten er felles begrepsinnhold også i forskningen en utfordring. En mulig forklaring til at 
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begrepet ensomhet hovedsakelig benyttes i avisartikler er at ordet ensomhet kan gi en gjenklang 

hos leseren, dette er som tidligere omtalt som noe mange har kunnet kjenne på i ulike situasjoner. 

Og at ensomhet vekker noe hos leseren som gjør at det er populært lesestoff. Det kan også være 

at for enkeltpersoner er det lettere «å stå frem som ensom,». Det å ønske og ha større nettverk 

tilsier at en allerede har ressurser i form av et allerede eksisterende nettverk, og slik sett kan det 

være mindre stigma knyttet til «å stå frem som ensom». Å være sosialt isolert kan indikere 

svakere personlige ressurser da en ikke har klart å opprettholde kontakt med familie eller 

opparbeide eller beholde vennskap. Det er kanskje ikke disse personene som tar kontakt med 

avisen for å fortelle sin historie, eller legger ut tekst på sosiale media at de ønsker noen å drikke 

kaffe med. Fordelen med at ensomhet omtales i media kan være at det å være ensom normaliseres 

og ikke er noe en bør skamme seg over. Dette kan det gjøre det enklere for noen å gjøre tiltak for 

å endre situasjonen. Samtidig bevisstgjøres lesere på at ensomhet er et problem, og at alle kan 

bidra med å være mere inkluderende, ta initiativ til samtale og samvær med andre utenfor eget 

nettverk. Utfordringen med at ensomhet omtales så ofte i media er at enkeltpersoner kan kjenne 

på at det er noe feil med dem som ikke er så sosiale eller ikke har en stor og nær vennegjeng og at 

det skaper en misnøye det egentlig ikke er grunnlag for. I tillegg kan antall avisomtaler indikere 

at ensomhet er økende i samfunnet, i samsvar med økende antall artikler. Dette kan også gi 

grunnlag for at det fanges opp av politikere som et økende problem. Det som omtales i media blir 

også politikere bedt om å uttale seg om, inkludert hva skal de gjøre med problemet og hvilke 

ressurser skal tilføres. 

 

Et interessant funn er nemlig at dataene som er innhentet til denne rapporten viser at mens antall 

omtaler av ensomhet og sosial isolasjon er økende, er det en reduksjon i omtaler i tidsskrifter, 

herunder fagtidsskrifter. Faglige tidsskrifter som Embla (fagtidsskrift for barnevernpedagoger, 

sosionomer og vernepleiere) og Tidsskrift for norsk psykologforening har færre omtaler av 

begrepene i 2019 i forhold til 2010, mens altså avisene omtaler dem hyppigere. Det kan se ut til 

at det faglige miljøet ikke vier temaet like mye fokus som pressen gjør og en kan bare spekulere i 

hva dette skyldes. Er det ikke et spennende forskningsfelt, eller er det forskningsområde som 



30 

 

faller innunder flere fagområder og ingen føler at de har eierskap til dette. Eller er det manglende 

ressurser til å forske på feltet. Som skrevet i innledningen, så er ensomhet ifølge Barstad (10), 

ikke et økende problem i samfunnet, og dette er kanskje grunnen til at fagtidsskrifter ikke har 

fokus på dette.  

 

 Forskerens refleksjon 

I oversiktsstudiene som er diskutert i denne rapporten så er det gjort vurdering av kvaliteten på 

forskningen som er inkludert. De fleste oversiktene baserer seg på forskning de anser som 

middels god eller bra. Dette burde tilsi at med mindre forfatterne har gjort feilvurdering av sine 

kilder at det ikke være større systematiske feil i grunnlaget. Det er mye av forskningslitteratur 

som bruker ulike begreper, som objektiv og subjektiv isolasjon eller ensomhet. Denne variansen 

påvirker påliteligheten i funnene fra søk. 

 

Utgangspunktet for å forske på ensomhet og sosial isolasjon er ofte spørreskjemaer der svarene 

som avgis er subjektive og forutsetter samme forståelse av begreper. Spørsmålet er om avgitte 

svar blir gitt basert på hvordan situasjonen faktisk er, hvordan det er ønsket at den skal være, eller 

om hvordan de tror den skal være. Særlig kan dette gjelde spørsmål det er knyttet tabu og stigma 

til, innrømme få venner, eller om en er helt uten venner.  

 

Hvor representativt utvalget som har besvart undersøkelsene er, er også relevant. Er det flest av 

de ressurssterke, friske og med overskudd til å delta de som faktisk svarer på spørreskjemaer? For 

å sikre at besvarelsene er sannferdige er det er svært viktig at deltakere i studier er informert om 

at deltakelse er frivillig, og trygghet for at dataene blir behandlet konfidensielt. Deltakerne 

utleverer svært privat informasjon. 
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Depresjon påvirker besvarelsen som gis, og dette bør korrigeres for, og er en mulig svakhet ved 

studiene. Dette kan korrigeres i longitudinelle studier ved å se på ensomhet før det oppgis at 

depresjon er manifestert. Denne feilkilden gjør at forskning knyttet til depresjon og ensomhet har 

en mulig svakhet som kanskje ikke alltid blir tatt hensyn til. Sosial isolasjon er et objektivt mål, 

og blir slik sett ikke like farget av individets sinnsstemning, hvilket vil si at det er mindre 

sannsynlighet for feil svar. Likevel vil noen spørsmål som «hvor mange nære venner har du?» 

fort kan bli besvart avvikende fra fakta. 

 

Anbefalte metoder for å vurdere sosiale forhold igjennom spørreskjemaer er ikke blitt benyttet i 

alle studier. Varierende metoder gjør at grunnlaget for studiene oversiktsstudiene tar 

utgangspunkt i, utgjør ytterligere en faktor til usikkerhet. I tillegg til varierende metodebruk, 

deler oversiktsstudiene som denne oppgaven tar utgangspunkt i forfattere. Wang J, Mann F, 

Lloyd-Evans B, Ma R er forfattere for flere av oversiktsstudiene, Wang J, Mann F, Lloyd-Evans 

B, er forfattere av fire av oversiktstudiene, Wang J, Mann F, Lloyd-Evans B, Ma R er forfatter 

for tre slike studier. Hawkley L. C og Cacioppo J. T er forfattere for tre av oversiktene. Dette kan 

gi en mulighet for forutinntatthet ved tolkning av data. Det kan være utfordrende å se sine egne 

data med nye øyne.  

 
Da målet for drøfting av ensomhet og sosial isolasjon var generell informasjon om temaet så ble 

det brukt søkeord som «NOT old» for å utelukke artikler som bare tok for seg eldre. Ulempen 

med dette er at artikler som kan ha vært generelle, men som kommenterte noe om eldre kan ha 

blitt ekskludert fra søket. Om søket skulle blitt gjort på nytt skulle det blitt brukt mer spesifikk 

ekskludering, ved å bare utelukke de som omtalte spesifikke grupper i tittelen, ikke også i 

sammendraget. I tillegg har jeg kun benyttet engelsk som språk ved utarbeidelse av søkeord, dette 

kan ha utelukket norske treff. Samtidig er det slik at det også i norske studentprosjekter lages 

engelske sammendrag slik norsk forskning burde bli fanget opp av engelske søkeord.   
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Innhenting av data for funn på søkeordene ensomhet og sosial isolasjon i nasjonalbibliotekets 

database over aviser og tidsskrift er basert på antall artikler/tidsskrifter. Dette medfører at samme 

artikkel kan være gjengitt/referert i flere media/tidskrift og at økning av digitale media er 

bidragene til økning av antall artikler, ikke nødvendigvis at det skrives mange flere artikler. Dette 

er en svakhet ved metoden. 
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5 AVSLUTNING 

Det er mye fokus på ensomhet i media knyttet til oppslag både om enkeltpersoner og som et 

samfunnsproblem. I tillegg fremholder Regjeringen i Stortingsmelding 18 (2018-2019) at 

forebygging av ensomhet er et hovedsatsingsområde med tanke på folkehelsa der deres satsing vil 

både inkludere endring av lovverk og tilføring av økonomiske ressurser. Dette på tross av at 

forskning ikke viser at ensomhet er et økende problem i Norge. 

 

Internasjonale studier referert i oppgavens resultatdel, viser imidlertid til at ensomhet både i den 

objektive formen, sosial isolasjon, og den emosjonelle er skadelig for helsa både mentalt og 

fysisk. Det er dette som tilsier at Regjeringen bør sette inn tiltak mot ensomhet og sosial 

isolasjon. Da psykiske lidelser har store omkostninger både for den enkelte og samfunnet så er 

det viktig å avdekke faktorer som faktisk kan redusere disse. Som det fremkommer i oppgavens 

resultatdel er det imidlertid dårlig dokumentasjon på effekt av tiltak mot ensomhet og sosial 

isolasjon. En betydelig arvelig komponent kan også gjøre det vanskelig å løfte mennesker ut av 

ensomhet og sosial isolasjon. Av funn knyttet til effekt av tiltak mot ensomhet og sosial isolasjon, 

så viser de at det er noe bedre effekt på tiltak knyttet til sosial isolasjon. Sosial isolasjon kan 

forebygges og som sådan «behandles» med å bygge nettverk, da det er en mangel på nettverk 

som årsak til isolasjonen. For følelser knyttet til ikke å ha nok venner, subjektiv ensomhet er det 

derimot vanskelig å måle effekt av tiltak.  I følge resultatdel viser studier at kognitiv terapi 

(endring av tankemønster) ikke har hatt målbar effekt på subjektiv ensomhet.  

 

Flere studier om temaet som tar utgangspunkt i samme metodeverktøy for å måle ensomhet og 

sosial isolasjon, vil kunne gi et bedre grunnlag for både å måle omfang og for å kunne sette inn 

effektive tiltak. Medias fokus på temaet medvirker til at ensomhet løftes i nyhetsbildet.  Et 

interessant funn er at mens antall artikler om ensomhet og sosial isolasjon i aviser er økende de 

siste ti år, så minsker antall artikler i tidsskrifter samme periode. Medias oppmerksomhet knyttet 

til ensomhet kan gjøre at den enkelte ser at dette er et problem de deler med mange, og gjøre det 
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enklere å være åpen om dette. For andre kan det gi et inntrykk av at det er noe galt med dem som 

trives alene, og ikke har en stor venneflokk. Samtidig foreligger det ikke tilstrekkelig 

forskningsdata som beslutningsgrunnlag for regjeringen, det er ingen tiltak med dokumentert 

effekt, når regjering skal igangsette tiltak og sette inn ressurser mot ensomhet og sosial isolasjon. 
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