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Minska ofrivillig ensamhet och social isolering
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Vad vet vi om ofrivillig ensamhet och isolering?





Myter om ofrivillig ensamhet i Sverige!

• Svenskarna är världens ensammaste folk!

• Många äldre personer i Sverige upplever ofrivillig ensamhet

• Den ofrivilliga ensamheten har ökat kraftigt – en 

ensamhetsepidemi råder



Sanningen om ofrivillig ensamhet i Sverige!

• Sverige är ett av de länder i Europa som har en låg andel 

ofrivilligt ensamma i jämförelse 

• Det är en liten andel äldre personer i Sverige som upplever 

ofrivillig ensamhet

• Den ofrivilliga ensamheten har inte ökat utan varit ganska lika 

under många år



Varför ska vi då arbeta för att minska den 

ofrivilliga ensamheten om allt är bra?

• Det finns trots allt många som är ofrivilligt ensamma även om det är 

bättre i Sverige än i andra länder

• Den som lever i ofrivillig ensamhet riskerar allvarliga hälsoproblem, 

sjukdomar och har ett stort lidande

• Vi kan med små insatser bidra till både vår egen och andras hälsa och 

välbefinnande

• Varje människa räknas!



Ofrivillig ensamhet

Vi har alla olika behov av kontakter 

och gemenskap. 

Ensamhet är subjektiv upplevelse eller 

känsla. Du måste fråga för att få veta.

Det är stor skillnad på självvald avskildhet 

och ofrivillig ensamhet. Ett sätt att definiera 

ensamhet är skillnaden mellan den sociala 

kontakt som du vill ha och de du får. 



Vad är social isolering?

Medan ensamhet är en upplevd känsla så är 

social isolering är lite mer mätbar. 

Du saknar sammanhang och har få personer i 

din närhet.

Att isolera sig kan vara frivilligt. Men frågan 

är inte alltid så enkel. Det frivilliga valet 

kanske inte alltid är så frivilligt. 

Forskning visar bland annat att ekonomiska 

faktorer kan leda till att personer väljer att 

avstå från kontakter och aktiviteter.

Social isolering riskerar att skapa ofrivillig 

ensamhet.



Vissa löper en ökad risk för ofrivillig 

ensamhet och isolering

Det handlar om de allra äldsta, de som nyligen mist sin 

livspartner, utlandsfödda, den som har en funktionsnedsättning, 

beroendeproblematik eller psykiska ohälsa. 

Kvinnor är mer ensamma än män, vilket kan förklaras med att de 

ofta lever längre och hinner förlora sin livspartner. 

Äldre män har svårare att klara ensamheten och står för en större 

andel självmord.



Så här kan vi komma igång?

➢Starta en arbetsgrupp i din förening 

➢Starta en studiecirkel 

➢Gör studiebesök hos andra som kommit igång

➢Bjud in till föreläsningar 

➢Starta samarbeten med andra 

➢Ta upp frågan i pensionärsrådet

➢Prata med kommunen eller regionen

➢Skapa relationer och nätverk lokalt!



Aktiviteter och arbetssätt

Det finns inga enkla recept för att minska ensamhet och isolering. Men det 

finns goda exempel!



Den inre ringen – den egna föreningen

➢Hur ser det ut i vår förening?

➢Vilka kommer till aktiviteter, vilka gör det inte? Gör en 

kartläggning! Rundringning?

➢Vad skulle få fler att vilja vara med? Fråga!

➢Hur tar vi hand om nya medlemmar?



Den större ringen – de som finns utanför 

föreningen

➢De vi möter i vardagen, potentiella medlemmar

➢Bjud in till aktiviteter utan krav på medlemskap

➢Var inkluderande och lyhörda för önskemål



Den yttre ringen – de vi inte känner

➢Att hitta de som vi aldrig möter kräver samarbete med andra

➢Hur arbetar andra? Kommunen, kyrkan, vårdcentralen eller 

biblioteket?

➢Bjud in till samtal med andra lokala aktörer

➢Gör er kända lokalt – visa vad ni kan erbjuda

➢Att bygga relationer och nätverk lokalt är nyckeln till framgång!



Rubrik 2 textmarkering

SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden

medlemsorganisation för personer berättigade till pension, 

oavsett ålder.
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www.spfseniorerna.se/aktivitet
er/Tillsammans-mindre-ensam/
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