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Både yngre og eldre antar av 
lykken reduseres fra 20-årene

Lacey et al. (2006). Hope I die before I get old: Mispredicting happiness across the adult 
lifespan. J Happ Studies



Antakelser om eldres livskvalitet
Lacey et al (2006): Hope I die before I get old. J Happ Studies.

, tror man blir mindre lykkelig med alderen

d



Både yngre og eldre antar av 
lykken reduseres fra 20-årene

• Er det riktig?

• På hvilke måter endres evt. livskvaliteten?

Lacey et al. (2006). Hope I die before I get old: Mispredicting happiness across the adult 
lifespan. J Happ Studies



Livskvalitet som psykisk velvære (Næss 2001)

En persons livskvalitet er høy i den grad personens
bevisst kognitive og affektive opplevelser er positive 
og lav i den grad personens bevisst kognitive og
affektive opplevelser er negative. 



Ulike typer livskvalitet

• Kognitiv livskvalitet
• Tilfredshet med livet generelt og ulike livsområder

• Affektiv livskvalitet
• Positive (glede, engasjement, lykke, etc.) 

• Negative følelser (sinne, nervøsitet, tristhet, etc.)



Eudaimonisk velvære

• Mening med livet, personlig utvikling, 
engasjement

• Motsats til hedonisk velvære; livet kan være godt
på andre måter

• Kilder: engasjement i utfordrende og
meningsfulle aktiviteter, spesielt slike som
innebærer innsats og omsorg for andre





Alder og livskvalitet: 3 momenter

• ”Eldre”—en uensartet gruppe

• Tredje vs. Fjerde alder:

”sprek pensjonist” vs. hjelpetrengende

• Hva ved alder?
• Aldring, livsfase eller generasjon



NorLAG

Den norske studien av livsløp, 
aldring og generasjon



• En studie av midtlivet og eldre år i Norge

• Gir økt kunnskap om variasjon og endring gjennom livet 
ved å studere atferd og overganger på sentrale 
livsområder som: 

Arbeid og 
pensjonering 

Dagsavisen

Familie og 
generasjoner

Colourbox

Mental helse 
og livskvalitet

VG Colourbox

Helse og
omsorg

NorLAG studien



NorLAG studien

NorLAG11
NorLAG2/ 

LOGG
NorLAG31
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Alle tidligere deltakere
50 år og eldre

(ca. 9500 blir kontaktet)



Én studie – mange tema



Studiens hjemmeside: norlag.nova.no



NorLAG/LOGG studien

• Utvalg
• NorLAG1: ca. 5500 personer 40-80 år, intervjuet i 2002/2003
• NorLAG2/LOGG: 15,200 personer 18-85 år, intervjuet i 2007/2008

• Mål på livskvalitet, mental helse
• Tilfredshet med livet (SWLS skala, enkeltspm.)
• Tilfredshet med livsområder (enkeltspm)
• Lykke (enkeltspm.)

• Positiv og negativ affekt (PANAS skala)
• Depresjon (CES-D skala)
• Angst (HSCL skala)
• Ensomhet (Loneliness scale)
• Selvbilde (Rosenberg self-esteem scale)

• Kontroll/mestring (Pearling & Schooler’s mastery scale)



De intense følelsene avtar, på godt og vondt



De intense følelsene avtar, på godt og vondt

Negative følelser (bekymret, 

oppskaket, skremt, irritert, 

nervøs, redd) 
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Positive følelser (oppglødd, 

begeistret, årvåken, inspirert, 

målbevisst, interessert)



Lykke
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U-curve for depression and loneliness
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Eldre minst like tilfreds som unge
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Low sense of purpose
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Low sense of purpose (cont’d)
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Summary: age and QoL
Affective well-being

Cognitive well-being

Age 40 Age 80



Differences in Europe?



Proportions (%) with «depressive symptoms» by age and country.  Generations and 
Gender Survey data (ca. 2007)
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Proportions (%) who are «lonely» by age and country.  
Generations and Gender Survey data (ca. 2007)
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Smalles gender gaps among the elderly in 
Norway
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“Depressed” men and women (%) by age 
in Russia…
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Årsaker til endret livskvalitet

• Lavere affektiv livskvalitet 
• Endringer i helse, aktivitet, roller og sosial forankring

• Høyere kognitiv livskvalitet
• Frafall og seleksjon i undersøkelser

• Nedjusterte behov, forventninger, standarder, etc.

• Idyllisering?

• Gode levekår, trygghet i velferdsordninger



Oppsummering

• Noen typer livskvalitet forbedres, andre reduseres
• Lavere lykke, høyere tilfredshet

• Endres livskvaliteten mer i karakter enn i nivå? 

• Menn eldes ”bedre” enn kvinner

• «Eldre» har det bedre enn «gamle»: relativt mange av de aller eldste er 
deprimerte og ensomme
• Årsaker til redusert livskvalitet: ensligboende, frafall av nære venner, tap av roller, 

helseproblemer

• 60-åra — livets «gullalder»!



Alderdommen – bedre enn sitt rykte!


