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Ingen ska ha ingen
2020 var året då ordet social distansering blev vardag för oss alla. En 
pandemi tvingade alla, särskilt äldre och andra riskgrupper, att  isolera 
sig, hålla avstånd och avstå från fysiska kontakter. Det har varit tufft. 

För de allra flesta har pandemins restriktioner varit ett undantags
tillstånd, en övergående fas innan vi kan återgå till ett liv med gemenskap  
och utbyten. Men för en alldeles för stor grupp människor är social 
distansering verkligheten, oavsett om världen i övrigt är upp och ned 
eller helt i sin ordning. 

Det är alldeles för många i Sverige som är ofrivilligt ensamma. De saknar 
ett socialt sammanhang, någon att ringa för att prata, en regelbunden 
mänsklig kontakt. Ensamhetskommissionen har bildats för att arbeta 
med det problemet. 

Ett första steg i vårt arbete är att sammanställa fakta och statistik om 
ensamhet. I denna  rapport finns samlad statistik kring ensamhet – hur 
utbredd den är, vad som orsakar den och vad den kan orsaka. Bilden är 
tydlig, vi kan och måste göra mer för att undvika att medmänniskor i 
vårt land är  ofrivilligt ensamma. 

Med detta faktaunderlag startar vårt arbete. Vi kommer framöver att 
ge förslag, sprida goda exempel och praktiskt arbeta för att minska 
ensamheten. Ingen ska ha ingen. 

Ensamhetskommissionen 
Sverige, april 2021 
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Jag tror att ensamheten har nästlat 
sig in i sinnet, vilket gör att man inte 

kan befria sig ifrån känslan.
Eva, 79
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Hur många är 
ensamma i Sverige?
Ensamhet är en subjektiv känsla som upplevs olika för olika personer. 
Därför kan ensamhet mätas genom antingen subjektiv skattning eller 
objektiva indikatorer som har visat sig korrelera med ensamhet.

Statistiska centralbyrån (SCB) mäter ensamhet i form av social  isolering, 
det vill säga personer som bor ensamma och inte träffar  anhöriga, 
 bekanta eller vänner oftare än ett par gånger i månaden.

Äldre är den mest ensamma gruppen 
I SCB:s senaste mätning som publicerades 2019 är ungefär 4 procent 
av Sveriges befolkning ensamma.1 Det är 300 000 personer, över en 
kvarts miljon. Siffran ökar dock kraftigt bland äldre. Andelen  ensamma 
äldre har heller inte minskat de senaste 20 åren, vilket visar att ensamhet 
är ett pågående samhällsproblem som Sverige inte har löst.2

1  Fyra procent är socialt isolerade, SCB, 2019
2 Lonelier than ever? Loneliness of older people over two decades (Dahlberg, Agahi och 
 Lennartsson 2018) 
3 Fyra procent är socialt isolerade, SCB, 2019
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En femtedel av Sveriges äldre 
upplever ensamhet
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Fram till 2013 ställde SCB även den mer subjektiva frågan: Har du känt 
dig ensam de senaste två veckorna? Här var ännu fler personer ensamma, 
återigen mest bland äldre; som helhet känner sig en femtedel ensamma, 
och bland äldre över 85 år blir siffran en fjärdedel.1 2 

1  Fyra procent är socialt isolerade, SCB, 2019
2 Var femte arbetslös kände sig ensam 2020, SCB, 2021 
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Detta bekräftas även i Socialstyrelsens senaste undersökning om vad  
äldre själva tycker om äldreomsorgen, där 13 procent av de över 65 år 
som bor hemma ofta besväras av ensamhet, och 18 procent av de som 
bor på särskilt boende.1

Trygghetslarm visar problemet
Många äldre som bor ensamma har ett så kallat trygghetslarm, en larm
knapp kopplat till en central man kan använda om man behöver hjälp. 
En leverantör av sådana är välfärdsteknikföretaget Doro. I den svenska 
larmcentralen ser man på statistiken att cirka 1 procent av larmen är så 
kallade ”samtalslarm”, det vill säga att en användare tryckt på knappen 
inte på grund av att de behöver hjälp av hemtjänsten utan för att de vill 
prata med någon. 1 procent av larmen kan låta lite, men varje månad är 
det över 3 000 samtal. Det är alltså cirka 125 personer varje dag som 
ser larmknappen som sin enda möjlighet till mänsklig interaktion.2

1 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen, 2019 
2 Doro, statistik från larmcentralen, 2020 och Q1 2021
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Jag tror att det är många andra som känner 
likadant där jag bor. Men vi pratar inte om 

det, därför att det känns svårt, och det 
finns ett visst stigma kring det. 

Torsten, 77
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Ensamhet bland svenska folket i stort 
SOMinstitutets undersökning 20141 mäter ensamheten i Sverige ge
nom att ställa både subjektiva och objektiva frågor om svenskarnas 
sociala relationer. Resultatet visar bland annat att:

• Nästan 1 av 10 (9 procent) kan inte lita på att deras vänner finns där 
för dem när de behöver hjälp eller stöd, och 1 av 20 (6 procent) har 
inga vänner som förstår dem.

• 7 procent har ingen familjemedlem som de kan få hjälp och 
 uppmuntran från.

• 13 procent umgås med vänner mindre än en gång i månaden, och 6 
procent är ensamma alla kvällar i veckan.

• 26 procent saknar en kärleksrelation, och fler än hälften av dessa är 
frustrerade över det.

Ensamheten har blivit extra problematisk under coronapandemin då 
många har blivit socialt isolerade, bl.a. genom ökad arbetslöshet. SCB:s 
siffror visar till exempel att var femte arbetslös har känt sig ensam hela 
tiden eller för det mesta under pandemin.2

Det finns både frivillig och ofrivillig ensamhet. En faktor som ökar 
risken är att bo ensam i sitt hushåll. Detta betyder inte att alla som 
bor ensamma också är ensamma, men det är en faktor som bör tas 
i  beaktande när man sammanställer kunskap för att kunna tackla  
 problemet med ofrivillig social isolering. 

I Sverige skiljer sig antalet hushåll där det bara bor en person åt geo
grafiskt. SCB mäter vad de kallar ”ensamhushåll”. Kartan på nästa sida 
visar hur många av det totala antalet invånare i varje region som bor i 
ensamhushåll. Antalet är fler i norra Sverige, där de fysiska avstånden 
också är störst.

1 Den nationella SOM-undersökningen 2014, Göteborgs universitet, SOMinstitutet. (2014)
2 Var femte arbetslös kände sig ensam 2020, SCB, 2021
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1  Antal personer och hushåll samt antal personer per hushåll efter region, SCB, 2020
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Även yngre lider av ensamhet 
Ensamhetskommissionen har fokus på äldres ensamhet, men i en sam
manställning är det också av vikt att ha med att ensamheten även är 
utbredd bland barn i Sverige. När Folkhälso myndigheten mätte skol
barns hälsovanor 2017/20181  visade det sig bland annat att nästan var 
femte flicka i 15 årsåldern ”oftast” eller ”alltid” känner sig ensam, och 
flickor är överlag mer ensamma än pojkar. Ensamhet är med andra ord 
ett problem som i högre grad drabbar flickor och kvinnor i såväl ung 
som hög ålder. 

1  Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018 , Folkhälsomyndigheten 2019 
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Jag känner mig ofta ensam, främst  under kvällarna 
och nätterna. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra 
när jag känner så, det känns hopplöst, och det är 

svårt att hitta nya vänner när man är äldre.
Yngve, 77
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Även i Europa är ensamheten stor 
EU mäter i European Social Survey upplevd ensamhet. Många länder 
har större problem än Sverige, men 5 procent av svenskarna i denna 
studie känner sig ensamma.1

Det europeiska land som kommit längst med arbetet att kartlägga en
samhet är Storbritannien. Enligt statistik från Age UK förväntas antalet 
brittiska invånare över 50 år som upplever sig vara ensamma öka till 
minst 2 miljoner år 2025.2 I en undersökning menade 76 procent av hus
läkarna i Storbritannien att 1 av 10 patienter sökte till deras mottagning 
på grund av ensamhet – inte för att de var sjuka.3

Precis som i Sverige är det äldre människor som är allra ensammast i 
Storbritannien. Över en halv miljon av landets äldre menar att det ofta 
kan gå minst 5 till 6 dagar i rad utan att de pratar eller träffar någon an
nan alls.4 Att samhällets äldsta är den mest ensamma befolkningsgrup
pen betyder också att antalet personer som lider av ensamhet ökar över 
tid, eftersom de äldre blir fler.

AgeUK beräknar att mängden ensamma kommer att fortsätta öka till 
2030, vilket gör frågan om ofrivillig ensamhet allt mer relevant för 
framtidens folkhälsa. Den brittiska prognosen kan även jämföras med 
svenska förhållanden – likt i Storbritannien, växer Sveriges äldre befolk
ning snabbt. Antalet svenska invånare som är över 80 år beräknas öka 
med 50 procent från 2018 till 2028.5 

1  Loneliness – an unequally shared burden in Europe, Europeiska kommissionen 2019
2 All The Lonely People. AgeUK. (2018). 
3 Family doctors ill-equipped for loneliness pandemic.  Campaign to End Lonelines. (2013). 
4 No-one should have no one.  Age UK. (2016).
5 Störst befolkningsökning att vänta bland de äldsta. SCB. (2018). 
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Jag tror att det är viktigt att känna att 
man tillhör och har ett sammanhang. 

Förut var det enklare när jag fortfarande 
jobbade, nu får man söka upp 

sammanhangen mer på egen hand.
Sölve, 82
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För att förstå ensamheten behöver vi också titta på vilka faktorer som 
ökar risken för ofrivillig ensamhet. Forskning visar att det finns flera 
risk faktorer för ensamhet, både socioekonomiska och betingade av 
livsskeden.

Ålder gör det svårare att bygga och odla sociala kontakter 
Ensamhet beror oftast på olika saker för olika grupper. Äldre personer 
är ensamma på grund av att den sociala isoleringen ökar med åldern; 
gamla vänner går bort, olika hälsoproblem gör det svårare att ta sig ut 
och träffa folk, nedsatt hörsel och syn gör det svårare att delta aktivt 
på sociala tillställningar, efter pensionen försvinner de automatiska 
 sociala kontakterna via jobbet. 

Den viktigaste faktorn som orsakar ensamhet bland äldre är dock att 
livspartnern går bort, enligt en studie av Karolinska Institutet.1 Det 
är också därför som äldre kvinnor är mer ensamma än äldre män, 
 eftersom männen ofta går bort först.

I kontrast till detta är medelålders män mer isolerade än medelålders 
kvinnor, på grund av att de inte odlar lika många sociala kontakter.

Det är med andra ord inte åldern i sig som orsakar ensamhet utan hur 
den påverkar olika livsfaktorer såsom fysisk nedsatthet och minskad 
vänkrets.

Social och ekonomisk utsatthet är stora riskfaktorer 
Det finns även andra faktorer än ålder som ökar risken för ensamhet. 
Den stora brittiska välgörenhetsorganisationen för äldre, Age UK, har 
kartlagt vilka dessa faktorer är. Syftet är att kunna använda livsstil och 
andra omständigheter för att identifiera riskgrupper och områden där 
det bor många personer som sannolikt är eller riskerar att bli ensamma.2 
På så vis behöver man inte göra tidskrävande studier eller försöka tolka 
subjektiva uppgifter.

1   Ensamhet - ett hot mot vår hälsa, Karolinska Institutet 2015
2  Loneliness at local and neighbourhood level, Age UK 2015

Vad orsakar ensamhet?
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Enligt studien är följande egenskaper de faktorer som korrelerar mest 
med ensamhet:

1. Nedsatt hälsa
2. Bor ensam
3. Änka/änkling
4. Nedsatt syn
5. Äger husdjur (vilket många ensamma gör för att få sällskap)
6. Svårighet med att genomföra två eller fler dagliga aktiviteter på 

egen hand (vilket många äldre och sjuka har)
7. Är i åldersgruppen 7579 år

8. Svårighet med att genomföra en daglig aktivitet på egen hand 

Även svenska aktörer har försökt kartlägga orsakerna bakom ensamhet, 
och hitta faktorer som korrelerar med det. 1177 och Linnéuniversitetet 
nämner ett antal riskfaktorer, nämligen1 2:

• Boende i storstäder (där många är eller känner sig anonyma och har 
färre kopplingar till grannar och liknande än på mindre orter)

• Låginkomsttagare (är ofta personer med nedsatt hälsa, äldre eller 
som är mer isolerade från samhället i stort)

• Arbetslösa (får ingen social stimulans via jobbet)
• Psykisk ohälsa, framförallt depression (gör det ofta svårt för 

 personen att motivera sig själv att gå ut eller att träffa andra)

1  Ensamhet skadar vår hälsa, 1177 Vårdguiden, 2018
2  Ensamhet och depression vanligt hos äldre, Linnéuniversitetet, 2017

Han är en mycket ensam människa.
Därför vet så få om det.

Claes Andersson



16

Jag känner mig ensam mer eller mindre hela 
tiden, fast jag har trevlig personal runt  omkring 

mig. Jag vet inte varför jag känner så.
Kerstin, 85
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Den digitala utvecklingen skapar många nya möjligheter till delaktighet, 
inkludering och gemenskap. Men för den som inte kan eller vill ta del av 
de möjlgheterna finns risk för ett ännu större utanförskap. 

I Sverige är majoriteten av befolkningen uppkopplade digitalt, de flesta 
har tillgång till internet och använder det dagligen. Det kvarstår dock 
människor som frivilligt eller ofrivilligt befinner sig utanför det digitala 
samhället. Av Sveriges befolkning är det 6 procent som är sällan eller 
icke användare av internet.1 Detta leder till ett digitalt utanförskap: att 
inte ta del av de digitala verktyg som resten av samhället använder kan 
orsaka en känsla av utanförskap och ensamhet hos individen.2 År 2019 
levde cirka 1 miljon svenskar i digitalt utanförskap.3

1 Svenskarna och internet 2019, Internetstiftelsen, 2019
2 Svenskarna och internet 2020: Digitalt utanförskap. Internetstiftelsen, 2020
3 Svenskarna och internet 2019, Internetstiftelsen, 2019
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En av de grupper som är minst digitalt uppkopplade är äldre.1 Bara runt 
30 procent av gruppen pensionärer uppgav till Internetstiftelsen att de 
använder internet regelbundet. En vanlig bakomliggande faktor till att 
inte använda internet är att individen helt enkelt inte har någon internet
anslutning i sin bostad. Cirka 20 procent upplever även digital teknik som 
för komplicerad och krånglig. 2

Det är även äldre som är den grupp i samhället som upplever sig  behöva 
mest hjälp med digitala aktiviteter och tjänster. Runt 60 procent av 
respondenter över 76 år uppgav att de behöver hjälp med att skapa 
ett mobilt bankid, börja med sociala medier eller skaffa ett epost
konto. Det mest utmanande menade 65 procent var att starta ett 
abonnemang på en strömningstjänst. Svenskar vänder sig oftast till den 
 närmsta familjen för att be om digital hjälp  men vad händer med de 
som inte har några nära och kära? 3 

1 Äldre och lågutbildade hamnar utanför när samhällstjänsterna blir digitala, Internetstiftelsen, 2019
2 Svenskarna och internet 2020: Digitalt utanförskap. Internetstiftelsen, 2020
3 Svenskarna och internet 2020: Digitalt utanförskap. Internetstiftelsen, 2020
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En orsak till ensamhet 
Enligt Internetstiftelsen finns det ett samband mellan digitalt utanför
skap och begränsat socialt nätverk. De som inte har ett socialt nätverk  
i närheten har svårare att få hjälp med att använda digitala verktyg, 
samtidigt som de som inte använder digitala verktyg riskerar att bli mer 
socialt isolerade.1 2  Med ensamstående äldre, en av de grupper som 
 uttrycker allra mest att de behöver hjälp med att använda internet, 
finns risken att de inte har någon närstående att fråga om hjälp.3  
 
Internetstiftelsen och Karolinska Institutet ser ett behov av att öka 
den digitala tillgängligheten i Sverige. Exempel på åtgärder är att 
göra  digitala verktyg och appar mer lättillgängliga, samt att se till att 
det finns internetuppkoppling på äldreboenden i större utsträckning. 
 Sådana insatser kan vara ett steg mot att minska den utbredda känslan 
av digitalt utanförskap bland äldre.4 

1 Svenskarna och internet 2019: Digital integritet och delaktighet, Internetstiftelsen, 2019
2 Konsekvenser av digitalt utanförskap, Karolinska Institutet, 2021
3 Svenskarna och internet 2019: Digital integritet och delaktighet, Internetstiftelsen, 2019 
4 Konsekvenser av digitalt utanförskap, Karolinska Institutet, 2021 
5 Svenskarna och internet 2019: Digital integritet och delaktighet, Internetstiftelsen, 2019 

Olika åldersgruppers känsla av delaktighet  
i det digitala samhället5
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Under pandemin har vi fått sju gånger fler 
samtal från äldre personer som är rädda 

för att dö i ensamhet utan att någon saknar 
dem. Det är oerhört tragiskt att så många 

äldre lever i främst ofrivillig ensamhet.
Ulf Lernéus, Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.
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Vad är riskerna 
med ensamhet?
Flera studier visar att ofrivillig ensamhet är en minst lika stor riskfak
tor att dö i förtid som rökning och fetma.1 Enligt exempelvis forskare 
på Karolinska institutet kan långvarig, ofrivillig ensamhet leda till högt 
blodtryck och inflammation, vilket i sin tur ökar  risken för bland annat 
hjärtinfarkt, stroke och demens.2

Ensamhet kan också leda till smärtor och andra åkommor som är inte kan 
förklaras med andra orsaker.3 I Storbritannien orsakar  ensamhet var femte 
besök på vårdcentralen, då många söker vård för  diffusa smärtsymtom 
och andra problem som orsakas av  ensamhet.  Ensamhet leder nämligen till 
att smärttröskeln sänks, vilket i sin tur gör att ensamhet kan kännas direkt 
fysiskt smärtsamt.4 

På det psykologiska planet ökar ensamhet också risken för depression 
samt leder till försämrat minne samt intelligens och koncentrations
förmåga.

Alla dessa problem kostar också samhället enorma summor pengar. Flera 
forskare menar därför att ensamhet bör betraktas som en lika viktig 
hälso och livsstilsfaktor som mat, motion och liknande.

7 hälsorisker som ensamhet kan leda till:
1. Ett kroniskt, lågintensivt stresspåslag
2. Depression och annan psykisk ohälsa
3. Hjärtoch kärlproblem
4. Stroke
5. Demens 
6. Ökad fysisk smärta 
7. Kognitiv försämring

1  Forskaren: ”Ensamhet är farligt”, SVT 2020
2  Ensamhet - ett hot mot vår hälsa, Karolinska Institutet 2015
3  Kurator: ”Ofrivillig ensamhet lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen”, SR 2019
4  Britter satsar på recept mot ensamhet, SR 2018
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Ofrivillig ensamhet är lika farligt  
som att röka 15 cigaretter om dagen.

Petra Heideken Wåger, docent i fysioterapi
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Ensamhetskommissionens ledamöter

Ensamhetskommissionen är ett politiskt obundet initiativ som ska jobba 
brett mot ensamheten bland äldre i Sverige. Initiativet finansieras av 

välfärdsteknikföretaget Doro. Läs mer på ensamhetskommissionen.se


