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En av de viktigste faktorene for hvorvidt en person opplever stor grad 
av ensomhet, er hvilken tillit vedkommende har til andre mennesker. 
For å forebygge ensomhet er det derfor avgjørende å bygge tillit, slik 
at det kan skapes solid tilknytning til andre mennesker.

Ensomhet og tillit
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Atferd

Ensomhet og tillit

            Om forfatteren 
• Lars Fr. H. Svendsen, f. 1970, er doktor i filosofi og professor ved Institutt for filosofi 
og førstesemesterstudier, Universitet i Bergen. Han har blant annet utgitt 
bøkene «Kjedsomhetens filosofi» (1999), «Kunst» (2000), «Ondskapens 
filosofi» (2001), «Mennesket, moralen og genene» (2001), «Hva er 
filosofi» (2003), «Mote» (2004), «Frykt» (2007), «Arbeidets filosofi» (2011), 
«Frihetens filosofi» (2013), «Ensomhetens filosofi» (2015) og «Å forstå 
dyr» (2018). Bøkene er oversatt til 29 språk. Den foreliggende teksten 
er i stor utstrekning basert på «Ensomhetens filosofi» (Universitetsfor-
laget, 2015), hvor dokumentasjon og referanser til forskningslitteratu-
ren finnes.

• Av Lars Fr. H. Svendsen, doktor i 
filosofi og professor ved Universitet i 
Bergen

Hva er ensomhet? 
Ensomhet er en følelsesmessig respons 
på at ens behov for tilknytning til andre 
ikke er tilfredsstilt. Vi kan beskrive den 
som en sosial abstinens: en følelse av 
ubehag som forteller oss at vårt behov 
for relasjoner til andre ikke er tilfreds-
stilt. Vi kan kanskje også kalle det en 
slags sosial sultfølelse. Eller en sosial 
smerte. Denne sosiale smertefølelsen er 
beslektet med fysisk smerte, og synes 
også å følge de samme nevrale banene. 
På samme måte som med fysisk smerte, 
kan den sosiale smerten motivere til en 
tilbaketrekning fra det som forårsaker 
smerten, nemlig det sosiale. 

Det finnes en rekke ulike defini sjo ner 
på ensomhet, men noen felles trekk er 
gjennomgående: en følelse av smerte 
eller tristhet, en oppfatning av en selv 
som isolert eller alene og en følt mangel 
på nærhet til andre. Slike defini sjoner 
av ensomhet lar det stå åpent om den 
har indre eller ytre årsaker, om den er et 
resultat av individets egen konstitu sjon 

eller de ytre betingelsene individet lever 
under. 

Det er viktig å fastholde at ensom-
het er en følelse, for ensomhet blandes 
ofte sammen med andre fenomener, 
særlig med det å være alene. Å være 
alene og å være ensom er imidlertid to 
distinkte fenomener. Derfor fungerer 
det dårlig å definere ensomhet ut fra 
sviktende sosial støtte eller lignende, av 
den grunn at det finnes mennesker som 
har god sosial støtte, slik vi vanligvis 
forstår det, men som likevel føler seg 
kronisk ensomme. Omvendt finnes det 
en rekke mennesker som har dårlig 
sosial støtte, men som likevel ikke er 
nevneverdig plaget av ensomhet. En - 
somhet må derfor defineres med ut - 
gangspunkt i den subjektive opple-
velsen, og ikke i objektive bestemmelser 
som mengde av sosial støtte. 

Det som predikerer ensomhet, er 
ikke antall mennesker man omgås, men 
om den sosiale omgangen et individ har, 
tilfredsstiller hans eller hennes be hov 
for tilknytning, om de opplever den 
sosiale omgangen de har som menings - 
full. Ensomhet er et subjektivt feno-
men. Den oppleves av et individ som 
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en mangel på tilfredsstillende relasjoner 
til andre, enten på grunn av for få rela - 
sjoner eller fordi de eksisterende rela - 
sjonene ikke har en ønsket form for 
nærhet. 

Det bør også skilles mellom flyktig, 
situasjonsbestemt og kronisk ensomhet. 
Den flyktige ensomheten kan komme 
over oss når som helst, enten vi er på 
fest omgitt av mange andre eller alene 
hjemme. Den pleier å forsvinne like 
raskt som den kommer, og utgjør ikke 
noe stort problem. Situasjonsbestemt 
ensomhet skyldes forhold i ens liv, ikke 
minst omveltninger i personlige rela - 
sjoner, som at en nær venn eller et 
familiemedlem dør, et kjærlighets for-
hold tar slutt, at man flytter og mister 
sitt sosiale nettverk eller lignende. 

Som navnet tilsier er kronisk ensom  - 
het en tilstand hvor subjektet opplever 
en vedvarende smerte på grunn av util - 
strekkelig tilknytning til andre. Denne 
ensomheten vedvarer selv om individets 

livsomstendigheter forandrer seg 
betydelig. 

Hvem er de ensomme? 
Grupper som utmerker seg med en 
høyere forekomst av ensomhet enn gjen - 
nomsnittet i befolkningen, er unge, 
eldre, uføre og innvandrere. Det kan 
også nevnes at det er en høyere preva-
lens av ensomhet hos kvinner enn hos 
menn. I Norge er det liten forskjell på 
små og store kommuner, men det er 
noe høyere prevalens i mindre kommu-
ner. Det er også mindre forskjell mel - 
lom ulike aldersgrupper i Norge enn i 
andre land. Det er ikke grunnlag for å 
hevde at ensomhet er blitt mer utbredt 
i dagens samfunn enn tidligere. Nivå-
ene har ligget svært stabilt gjennom 
mange tiår. Norge er dessuten ett av 
landene med lavest forekomst av ensom - 
het, og som jeg skal komme tilbake til, 
skyldes det antakelig våre høye tillitsni-
våer. 

Å være ensom eller ikke-ensom er en 
egenskap som har en tendens til å være 
stabil over lengre tidsrom. En person 
som testes for grad av ensomhet på et 
gitt tidspunkt, vil ofte score ganske likt 
som på tidligere og senere tester. Selv - 
sagt blir ensomhetsfølelsen også på - 
virket av endringer i ytre omstendig-
heter, men for mange er graden av en - 
somhet stabil selv om livsomstendighe-
t ene endrer seg betydelig. Det tilsier at 
ensomheten for disse avhenger mer av 
deres individuelle disposisjoner enn av 
ytre omstendigheter. 

De ensomme er ikke mer eller 
mindre fysisk attraktive enn den øvrige 
befolkningen, og er heller ikke mer 
eller mindre intelligente. Hverdags-
aktivitetene deres skiller seg ikke fra de 
ikke-ensommes. Men det er noen psyko - 
logiske forskjeller. Det er godt doku-
mentert at ensomme har en tilbøye-
lighet til å vurdere mellommenneskelige 
fenomener mer negativt enn hva de 
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ikke-ensomme gjør. Ensomme men-
nesker betrakter både seg selv og andre 
mennesker i et mer negativt lys enn hva 
ikke-ensomme gjør. De opplever også i 
større grad sine sosiale omgivelser som 
truende. Andre oppfattes som mindre 
pålitelige og støttende. En høyere grad 
av ensomhet er korrelert med at indi - 
vider i større utstrekning trekker seg 
inn i seg selv i vanskelige situasjoner og 
i mindre utstrekning søker følelses-
messig støtte og praktisk hjelp fra 
andre. Ensomme hjelper også andre i 
mindre utstrekning enn ikke-ensomme. 
De ser også ut til å føle mindre empati 
for andre. 

Ensomme som er i parforhold, tviler 
i større utstrekning på at deres partners 
komplimenter er oppriktige, og de tror 
at partneren holder tilbake uttrykk for 
negative følelser. De betrakter sine 
venner som mer ulike dem selv enn hva 
ikke-ensomme gjør. Personer som opp - 
fatter seg selv som mer ulik andre, opp - 

lever i større grad at andre ikke forstår 
dem, og de er også mer tilbøyelige til å 
rammes av depresjon. Ikke minst har 
kronisk ensomme langt høyere forvent-
ninger til mellommenneskelige rela-
sjoner enn hva ikke-ensomme har. Man 
kan si at ensomme i større grad legger 
til grunn en sosial perfeksjonisme, hvor 
de stiller høyere krav enn andre både til 
seg selv og andre i sosial interaksjon. 

Ensomme er også mer opptatt av 
hvordan de oppfattes av andre. De leter 
etter tegn på avvisning, finner langt 
flere tegn på avvisning hos andre og 
reagerer sterkere på slike tegn. Man kan 
også si at det sosiale fremstår som et 
svært risikabelt felt, og ensomheten blir 
trygg, selv om den er smertefull. Ensom - 
heten kan slik sett skape sosiale unnvik-
el sesstrategier. 

Ensomhet og tillit
I flere studier er det påvist en klar sam - 
menheng mellom ensomhet og genera-

lisert tillit: Jo mer tillitsfull du er, desto 
mindre ensom, og jo mindre tillitsfull, 
desto mer ensom. Det er vanskelig å 
avgjøre hva slags årsaksrelasjon som 
opptrer her, eller om det overhodet er 
en årsaksrelasjon, men det ser i det 
minste ut til å være bedre belegg for at 
lav tillit fører til ensomhet enn om-
vendt. Forbindelsen mellom ensomhet 
og tillit ser ut til å være sterk både på 
individnivå og når vi ser på hele land.  

Evnen til å kunne stole på andre og 
evnen til å kunne knytte seg til dem, er 
nært forbundet. Som vi har sett, opp - 
lever ensomme i større grad sine sosiale 
omgivelser som truende. De oppfatter 
andre mennesker som mindre pålitelige 
og støttende enn hva ikke-ensomme 
gjør. Og de betrakter andre som mer 
ulike dem selv enn hva ikke-ensomme 
gjør. Det er velkjent i tillitsforskningen 
at tillit fremmes av likhet. Vi har lettere 
for å vise tillit til mennesker som ligner 
– eller i det minste som vi selv synes 
ligner – på oss selv. Hvis man oppfatter 
seg selv som mer ulik andre, vil det i 
seg selv svekke tilliten man har til dem. 

Sammenhengen mellom tillit og en - 
somhet kan observeres både på et indi - 
viduelt og et statlig nivå. Land der bor - 
gerne har høye nivåer av tillit til andre, 
er gjennomgående land med relativt lav 
forekomst av ensomhet. Tilsvarende er 
land med lave tillitsnivåer gjennom gå-
ende land med høye ensomhets nivåer. 
Dette er etter alt å dømme en av hoved - 
forklaringene på at ensomhetsprevalen-
sen er såpass lav i de nordiske landene 
og så høy i land som Italia, Hellas og 
Portugal. Tilsvarende finner vi lave 
tillits nivåer og høye ensomhetsnivåer i 
Øst-Europa. 

I land som Norge og Danmark 
mener et klart flertall av innbyggerne at 
man kan stole på de fleste mennesker 
mens bare én av ti mener det samme i 
land som Brasil og Tyrkia. OECDs 
undersøkelser tilsier at ni av ti nord-
menn og dansker har et ”høyt nivå” av 
tillit til andre mens bare fire av ti gre - 
kere og portugisere har det samme. Så 
ulike nivåer av  generalisert tillit vil 
sette betydelig preg på menneskers 
interaksjon.  

Det er ikke så vanskelig å se hvorfor 
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tillit spiller en så avgjørende rolle i 
ensomhetsproblematikken. Mangel på 
tillit fører til en varsomhet som under-
graver den umiddelbarheten som er en 
viktig del av tilknytningen til andre. I 
mistilliten er du helt og fullt overlatt til 
deg selv. Når du viser noen tillit, blir du 
sårbar, og når du viser dem tillit med 
henblikk på noe som betyr mye for 
deg, blir du veldig sårbar. Hvis du 
betror deg til dem, har du mistet kon - 
troll over informasjonen. Hvis du for - 
søker å knytte deg til dem, løper du en 
risiko for å bli avvist. Derfor kan det 
være fristende å avvise tillitsfulle per - 
soner som naive. Imidlertid er det godt 
belegg for at tillitsfulle personer har en 
mer korrekt bedømmelse av andre 
men neskers personlighet og hensikter. 
De er også mer nyanserte i deres bedøm - 
melse, og de reagerer raskere, slik at 
interaksjonen med andre går smidigere. 

Tillit løser et problem vedrørende 
mellommenneskelig usikkerhet. Det er 

alltid risiko involvert i samhandling 
med andre. Du kan aldri være sikker på 
hva de tenker og hva de kommer til å 
gjøre. I nære vennskap og familiefor-
hold vil du se bort fra denne risikoen. 
Strengt tatt kan ikke et vennskap være 
virkelig nært hvis man ikke ser bort fra 
risikoen. Selvsagt behøver du ikke stole 
på vedkommende i ethvert henseende: 
Jeg kan for eksempel stole på at en 
venn kan være barnevakt for meg uten 
at jeg av den grunn ville latt ham utføre 
hjernekirurgi på meg. 

Mennesker med lav,  generalisert 
tillit ser ikke nødvendigvis andre som 
ondsinnede, men som risikable, som 
noen som kan såre dem. De blir mindre 
tilbøyelige til å avsløre personlig infor - 
masjon fordi de frykter at responsen vil 
være negativ eller at andre kan spre 
informasjonen videre. Dette er en hypo-
tese som skiller seg fra hypotesen om at 
ensomme mangler sosiale ferdigheter. 

Frykten og mistilliten blir selvopp-

rettholdende. Mistillit fostrer mer mis - 
tillit blant annet fordi den isolerer en 
fra de situasjonene hvor man kunne 
lært å få tillit til andre. Ensomme opp - 
fatter i større grad sine sosiale omgivel-
ser som truende enn hva ikke-ensomme 
gjør. Frykten forhindrer nettopp det 
som kunne få den til å avta: menneske-
lig kontakt. Den sosiale frykten under - 
graver umiddelbarheten i forholdet til 
andre mennesker, og slik sett under-
minerer den sosiale relasjoner. 

En moden tillit er alltid forbundet 
med bevissthet om risiko, og inne-
holder et snev av mistillit. Den er be - 
grenset og betinget. Moden tillit er 
mulig bare der den som viser tillit er 
villig til å akseptere at det finnes en viss 
risiko eller utsatthet. Når vi viser noen 
tillit, antar vi nettopp at denne utsatt-
heten eller sårbarheten ikke blir utnyt - 
tet. Når man stoler på andre, tolker 
man gjennomgående deres utsagn og 
handlinger i et mer positivt lys enn når 



 Fosterhjemskontakt 2/18  7

man ikke stoler på dem. I mistillitens 
perspektiv vil man derimot ha en ten - 
dens til å tolke alt i verste mening, og 
da blir det vanskelig å komme i et for - 
hold til andre hvor man kan lære at de 
faktisk er til å stole på. Hvis du ikke 
stoler på andre, vil du begrense om-
gangen med dem, og da får du mindre 
anledning til å få avkreftet antakelsen 
om de er upålitelige. Uten tillit når du 
ikke utenfor deg selv. Ved å stenge 
andre ute, stenger du samtidig deg selv 
inne. Det du stenger deg inne i, er med 
stor sannsynlighet ensomhet. 

Å komme ut av ensomhet
Hvorfor er den ensomheten så vond? 
Man føler seg hensatt i et univers der 
man ikke utgjør noen forskjell, der ens 
være eller ikke være er uten relevans for 
omgivelsene. Det er påvist at både 
kronisk ensomhet og eksperimentelt 
påført sosial isolasjon henger sammen 
med lavere nivåer av opplevd livsme-
ning, og det tilsier at tilhørighet er 
vesentlig for opplevelsen av at ens liv 
har mening. Livsmening kan selvsagt 
studeres ut fra en rekke ulike innfalls-
vinkler, men et gjennomgående trekk 
synes å være at ens relasjoner til andre 
spiller en avgjørende rolle. 

Smerten i ensomheten er en smerte 
over utilstrekkelig anerkjennelse. Klager 
over ensomhet er klager over en smerte 
som skyldes at et grunnleggende men - 
neskelig behov ikke blir tilfredsstilt. 
Ensomheten oppleves som påført uten - 
fra, som et resultat av en utilstrekke-
lighet ved ens sosiale omgivelser, som 
ikke lever opp til ens behov. Kanskje 
man ikke derfor skal være så rask med å 
konkludere med at det er noe galt med 
den sosiale støtten andre gir en. 
Kanskje problemet heller er de forvent-
ningene man har til disse relasjonene. 
Hvis man er ensom betyr det ikke nød - 
vendigvis at andre svikter. Det kan være 
at det er du som kommer til kort i å 
verdsette den tilknytningen du faktisk 
har til dem. At du er ensom betyr ikke 
at du har et krav på at andre skal av - 
hjelpe denne ensomheten. Ingen har en 
rett til ikke å være ensomme, like lite 
som de har en rett til å være lykkelige. 

Innebærer min innfallsvinkel at jeg 

gir de ensomme skylden for deres en - 
somhet? Det gjør det ikke. Jeg beskriver 
årsaker til ensomhet, ikke hvem som 
skulle ha skylden. Vi vet for eksempel 
at en god tilknytning til foreldre eller 
andre fra barnsben av, er ganske avgjør - 
ende for ens senere evne til å knytte seg 
til andre. Men det ville vært absurd å gi 
barnet skylden for at den tidlige tilknyt - 
ningen er dårlig, med de følger det 
gjerne vil få for resten av livet. Barnet 
har selvsagt ingen skyld, men denne 
tidlige erfaringen gjør barnet disponert 
for lav tillit og høy ensomhet. 

For den som lider av en situasjons-
bestemt ensomhet, kan ensomheten av - 
hjelpes gjennom en endring i ytre livs - 
omstendigheter, men problemet består 
sjelden i at det simpelthen er en mangel 

på andre mennesker – problemet er 
relasjonen til de andre. Derfor ser vi 
også at man oppnår lite ved for eksem-
pel å gi ensomme mennesker større 
anledning til omgang med andre men - 
nesker. Det er etter alt å dømme mer å 
vinne ved å arbeide med den ensommes 
sosiale persepsjon, hvor man forsøker å 
endre negative tanker i møtet med det 
sosiale feltet. Det innebærer også å 
arbeide med å bygge tillit til at andre 
mennesker vil oss vel og at verden er et 
sted der man blir ivaretatt av andre. Et 
sted å starte, er kanskje å hjelpe den 
ensomme med å selv involvere seg i 
andre mennesker. 


