
 

 

Jag har lovat att tala  lite om det som vi tog upp i SPF-radion den 16:e 

april, något som jag tror är väldigt angeläget i inte bara vår förening 

utan i alla Seniorföreningar och bland äldre människor nämligen:  

 

”Hur kan vi minska ENSAMHETEN bland oss äldre?” 

  

Jag vill trycka på att jag inte på något sätt är specialist på detta ämne, 

men jag har botaniserat lite i litteraturen och jag är mycket intresserad 

av att vi i vår förening gör allt vi kan för att tränga djupare in i detta 

oerhört viktiga ämne, till fromma för oss själva och för våra 

medmänniskor. 

 

När det gäller ensamhet så skiljer vi på ”frivillig ensamhet” och 

”ofrivillig ensamhet” .Den frivilliga ensamheten kan vara bra på 

många sätt medan den ofrivilliga ensamheten kan påverka 

stressystemet i kroppen och leda till såväl fysisk som  psykisk ohälsa. 

Vissa känner sig ensamma fastän de är omgivna av andra människor, 

genom att man saknar de djupare kontakterna. Andra kan ha en 

överdriven  rädsla för att vara ensamma. 

 

Alla människor har behov av ensamhet ibland. Att vara ensam kan 

vara väldigt återhämtande. Många upplever att man i ensamhet får tid 

att reflektera och att kan få spretiga tankar på plats. Ytterligare andra 

beskriver frihetskänslan i att inte behöva ta hänsyn till någon annans 

behov, utan ha möjlighet att göra precis vad man vill med sin tid. Hur 

mycket ensam tid olika individer mår bra av varierar mycket. 

 

Men ensamhet kan som sagt också vara skrämmande och väcka 

känslor av övergivenhet, otrygghet och skapa ångest och nedstämdhet. 

Många människor trivs allra bäst när de har andra människor omkring 

sig. Ensamhet som inte känns bra kan se ut på lite olika sätt och det är 

det vi kallar för ”Ofrivillig ensamhet” 

 

Varför blir äldre ensamma?   

Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en 

förlust på äldre dagar – som att förlora vänner, maka/make, husdjur  



 

 

eller att tvingas flytta – är en betydande riskfaktor för ensamhet. 

Liknande riskfaktorer är att drabbas av sjukdom eller olika fysiska 

hinder, som gör det svårt att ta sig in och ut ur hemmet. 

 

Varför är det så viktigt att motverka ensamhet bland oss äldre? 

Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för 

isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Ensamhet kan leda till 

psykisk ohälsa som depression, ångest och oro. Det kan också leda till 

sämre matvanor, fysiska problem, nedsatt självkänsla och för tidig 

död. 

 

Hur många människor handlar det om? 
Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) är var tredje person 

som är 65 år och äldre ensamboende. Detta betyder dock INTE att var 

tredje senior i Sverige upplever ensamhet. Den finska Vård- och 

hälsovårdsorganisationen ”Folkhälsan” uppger dock att var tredje 

senior i Finland är ensam mot sin vilja. SCB:s undersökningar av 

svenska levnadsförhållanden visar att det är särskilt i åldern 85 år och 

äldre  som man saknar kontakt med anhöriga och vänner. I samma 

undersökning anger var tionde person i åldern 65-74 år och var sjätte i 

åldern75-84 år att de känt sig ensamma de senaste två veckorna. För 

dom som år 85 år och äldre handlar det om nästan var tredje person. 

Sammanlagt innebär detta att cirka 300 000 personer i åldern 65 år 

och äldre – eller nästan var sjätte senior – uppger att de upplever 

ensamhet relativt ofta. Socialstyrelsens undersökningar riktade till 

äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende visar att över 

hälften av de svarande besväras av ensamhet 

 

Vad är det då som kan leda till ensamhet? 

Bostaden 
Att själv kunna ta sig in och ut ur sin bostad är viktigt för 

livskvaliteten och självständigheten samt för att förhindra isolering. 

Bostäder och bostadsområden behöver göras mer tillgängliga och 

trygga, exempelvis genom hissinstallationer, lättöppnade portar, bra 

belysning och goda kommunikationer. Otillgängliga bostäder och en 

otrygg närmiljö riskerar att isolera människor i sina hem. 



 

Ekonomin 
Hälften av landets pensionärer lever på en pension efter skatt på ca 

12500 kronor eller lägre. Detta gör det svår dels att få tag i en bra 

bostad, som man kan åldras i dels att få pengar över till 

fritidsaktiviteter och till att umgås med bekanta. Låga pensioner 

riskerar att äldre hamnar i en ekonomisk ofrihet, som leder till 

ensamhet. 

 

Brister i omsorgen 
Platserna på särskilda boenden har minskat kraftigt de senaste åren, 

samtidigt får allt fler sin omsorg av hemtjänsten. Tidsbrist, outbildad 

personal och strama budgetramar gör dessvärre att äldres ensamhet 

och oro, avancerade omsorgsbehov och trygghet i många fall inte 

prioriteras. Äldre har i Socialtjänstlagen bara rätt till skäliga 

levnadsvillkor, medan yngre inom LSS har rätt till goda 

levnadsvillkor.   
 

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa och ensamhet på äldre dagar är tabubelagt – få vill 

prata om sin ensamhet eller om sin depression. Dessutom saknar ofta 

samhället och vården bra strategier för att upptäcka när ensamhet leder 

till psykisk ohälsa Psykisk ohälsa bland äldre tas inte på tillräckligt 

stort ansvar av samhället. 

 

Sjukdom och fall 

Sjukdom och fall kan betyda nedsatt förmåga till fysisk aktivitet. Det 

kan skapa en känsla av otrygghet, isolering och beroende av andra. 

Det blir mer omständligt att ta sig till vänner eller aktiviteter. Bristen 

på tillgängliga bostäder, bristen på möjlighet till rehabilitering och 

bristen på förebyggande hembesök gör att äldre riskerar att hamna i 

ofrivillig ensamhet. 

 

 

Hur kan risken för ensamhet minskas? 
Det krävs insatser på alla nivåer i samhället för att motverka ensamhet 

bland oss seniorer. På nationell nivå arbetar SPF-Seniorerna 

(förbundet) med att påverka regering, riksdag och myndigheter så att  



 

 

det genomförs åtgärder för att minska risken att vi äldre isoleras mot 

vår vilja. På nationell nivå driver SPF Seniorerna bl a följande krav: 

- Bygg och renovera fler tillgängliga bostäder som passar äldre 

- Se över hela pensionssystemet – vi skall ha pensioner, som det 

går att leva på 

- Ändra Socialtjänstlagen så att även äldre ges rätt till GODA 

LEVNADSVILLKOR 

- Gör satsningar som fokuserar på äldres psykiska ohälsa och 

- Lagstadga om rätt till förebyggande hembesök för personer som 

är 75 år och äldre. 

 

I vår kommun, liksom i många andra kommuner, finns det 

Kommunala Pensionärsrådet, (KPR), vilket är en grupp där 

pensionärsorganisationerna PRO, SPF, SKPF och RPG ingår. KPR är 

hos här i Nässjö en samtalspartner till Socialnämnden och träffar 

representanter och tjänstemän från denna nämnd 4 gånger per år.  De 

frågor som behandlas är frågor som berör oss äldre vad gäller 

Socialnämndens verksamhet och efter en något trevande inledning så 

fungerar nu samarbetet och tankeutbytet väldigt bra, vilket kan 

komma oss till godo när Kommunstyrelsen (KS) senare behandlar 

sådana frågor. Målsättningen är att bredda KPR:s inflytande så att vi 

kan vara med och ventilera alla frågor som berör oss äldre och inte 

bara de inom Socialnämnden och kanske t o m kunna bli ett officiellt 

remissorgan till KS. 

 

Frågor som kan diskuteras vid dessa möten skulle kunna vara: 

- finns sociala mötesplatser, om inte kan vi starta sådana? 

- finns det en plan för att motverka social isolering och psykisk 

ohälsa hos äldre? 

- genomförs förebyggande hembesök bland seniorer för att 

motverka ensamhet, förhindra fallskador och informera om tex 

vård och omsorg i kommunen? 

- Hur ser planerna ut för att upptäcka och vårda psykisk ohälsa 

bland äldre? Har seniorer rätt att prata med någon när man 

känner sig deprimerad? 

 



 

 

- Skapas sociala mötesplatser där man kan äta tillsammans för en 

subventionerad peng? 

- Erbjuds mötesplatser där seniorer kan lära sig surfa för att hålla 

kontakt med bekanta eller skaffa nya vänner? 

- Hur arbetar hemtjänsten för att förebygga ensamhet och oro? 

Vilka rutiner finns och har personalen kompetens och tid till 

detta? 

 

Detta är  några frågor som kan beröras men det är oerhört viktigt att 

du som har frågor om eller synpunkter  på kommunens aktiviteter vad 

gäller de saker som berör dig, att du får tillfälle att föra fram detta. 

Tag kontakt med våra representanter i KPR Bo Arencrantz tel. nr 070-

2467981, eller Kurt Nilsson tel. nr 070-2732868  eller någon annan i 

styrelsen. Tveka inte utan ring!! 

 

Vad kan du själv eller vi i vår förening göra? 
Som vän, släkting eller bekant genom medlemskap i vår förening kan 

och skall man vara uppmärksam på vanliga tecken på ensamhet i vår 

omgivning. Det kan vara en vän, som förlorar någon närstående eller 

en släkting som nyligen drabbats av sjukdom själv eller i familjen. Det 

kan vara en medlem som inte längre kommer på aktiviteter eller en 

bekant som inte hört av sig på ett tag. Då måste vi ställa oss frågan – 

har något hänt, behöver han/hon hjälp med något, står allt rätt till? Vi 

får inte tveka – vi måste ta kontakt. 

 

Alla kan drabbas av ensamhet. Man kan känna sig ensam både på 

egen hand och i sällskap av andra. Då är det viktigt att skapa 

möjligheter till vänskap och gemenskap och miljöer där människor 

känner sig behövda och uppskattade. Alla behöver någon att prata 

med. Spännande och välkomnande aktiviteter är viktiga.  

 

Som du säkerligen vet har vi en organisation för detta. Vi har ju 

”VÄNTJÄNSTEN” och ansvarig för denna oerhört viktiga tjänst är 

Britt Sjöblom. I vår katalog finns fotografier och telefonnummer på de 

13 medlemmar, som står till förfogande. 

 



 

 

 

Väntjänsten säger: 

”Vänd dig med förtroende till någon av oss när du: 

- känner dig ensam och vill ta en promenad, fika och prata bort en 

stund – du kanske just har blivit ensam 

-       vill ha sällskap till tandläkaren, vårdcentralen etc 

- köpa en klänning eller ytterrock eller bara shoppa loss 

- gå till torget, banken, apoteket, kyrkan eller systemet 

- ta dig till SPF:s café, månadsmöte eller våra andra viktiga 

aktiviteter. 

Väntjänsten handlar ju alltså om stöd och sällskap till våra 

medmänniskor i föreningen, vänner som har svårt att komma ut på 

grund av fysiska eller psykiska hinder. 

 

 Långhelger och sommaren brukar vara den tid på året då frågan om 

ensamhet hamnar i fokus. Samtidigt är det ju ofta så att verksamheten 

i vår förening går på sparlåga under dessa tider då ju behovet av social 

gemenskap och aktiviteter kan vara extra stor hos den som sitter 

ensam.  

Vi i styrelsen har därför beslutat att i sommar ha en enkel träff i 

hembygdsparken med lite kaffe och dopp, att ordna en promenad med 

korvgrillning runt Handskerydssjön, och vi kommer att anordna en 

endagsutflykt runt sjön Åsunden, vid Ulricehamn där vi besöker 

”Gårdarna runt sjön” med möjlighet för den som normalt inte kan 

komma iväg att få ett intressant avbrott i ensamheten.  

 

Uppgifter om dessa aktiviteter finns i våra aktivitetspärmar. De är 

naturligtvis öppna för alla medlemmar men vi hoppas att en del av de 

som normalt inte deltar i våra aktiviteter skall vilja delta och 

självfallet står Väntjänsten till förfogande för de som behöver hjälp.  

 

Detta var lite tankegångar om det problem som jag tror är viktigt att ta 

itu med och vi inom styrelsen kommer att fortsätta att prioritera en 

verksamhet som om möjligt bidrar till att minska den ofrivilliga 

ensamheten. 

 



Tack för att ni lyssnade. 

                                                                                                                           


