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08 november 2018 

1 De vill mota ensamheten innan den är en 
verklig folksjukdom 
En av tio känner sig långvarigt ensamma i vårt samhälle. Ett av fem barn saknar helt vänner 
någon gång under sin uppväxt. Alla upplever vi i något skede ensamhet i våra liv. Författarna 
Johanna Wahlgren och Madeleine de Jong vill att vi börjar prata mer öppet om den ofrivilliga 
ensamheten. 

Det kan låta som ett övermäktigt projekt – att avstigmatisera ordet ensam. Men efter att ha lyssnat på 
författarna till boken “Du är inte ensam om att känna dig ensam. Få bättre relationer, nya vänner och lär 
dig hantera ensamhet” börjar man förstå att projektet är så mycket mer än en bok. De är faktiskt ute efter 
att förbättra samhället. 

Ensamhet är lika farligt som rökning, och farligare än fetma och fysisk inaktivitet. 

– Vi är på väg åt helt fel håll. Med våra föreläsningar vill vi ge kunskap och medvetenhet, säger Johanna 
Wahlgren. 

– Forskning visar att då vi är ensamma mot vår vilja ökar risken för bland annat hjärtinfarkt, demens och 
stroke. Risken är dessutom högre för depression och ökad smärta. Ensamhet är lika farligt som rökning, 
och farligare än fetma och fysisk inaktivitet. Den är en tickande bomb mot vår folkhälsa, fortsätter 
Madeleine de Jong. 
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Man kan känna sig ensam med sina tankar tillsammans med andra om man sällan pratar 
om det som man själv upplever är viktigt 

Samtalslekar 
Förutom boken och föreläsningar som ska få igång en attitydförändring har författarna lanserat kortaskar 
för samtalslekar, så att man ska komma igång med samtal och kanske därmed också själv inse hur man 
tänker och känner. Den ena kortasken är tänkt för barn och unga, det andra för parförhållandet. 

– Det är vanligt att man känner sig ensam i ett parförhållande. Man kan känna sig ensam med sina tankar 
tillsammans med andra om man sällan pratar om det som man själv upplever är viktigt, säger de Jong. 

Just att känna att ingen riktigt delar ens tankar är startskottet för duons projekt. De lärde känna varandra 
genom sina söner och märkte snabbt att båda gick med tankar om varför psykisk ohälsa ökar. de Jong är i 
grunden socionom och Wahlgren ingenjör med lång erfarenhet av projektledning och personalansvar. När 
de väl fick kontakt gick det fort. De började jobba med boken bara några månader efter att de börjat 
planera sitt projekt. Den gavs ut ett knappt år senare, våren 2018. 

Vill ge verktyg och ansvar 
De vill ge oss verktyg, men vill också påminna om vårt eget ansvar för oss själva. Det krävs ett visst mod 
att våga börja prata om ensamhet. 

– En jättebra fråga för att utmana ensamheten och lära känna varandra bättre är “Berätta på vilket sätt har 
du känt dig ensam genom livet”. Om vi verkligen lyssnar växer människan som berättar och vår relation 
når ett djupare plan. Eftersom alla upplevt ensamhet någon gång i livet blir det lättare för andra att öppna 
sig när vi alla inser att vi har gemensamma erfarenheter, säger Wahlgren. 

Vi borde lära barnen samtala. Det är jätteviktigt. Det är också viktigt att barn lär sig 
förstå sina känslor och får hjälp att se olika perspektiv. 

Duon använder sig bland annat av forskning och samtalsmetodik i sitt arbete. Kortspelet för barn lägger 
de stor vikt vid. 

– Vi borde lära barnen samtala. Det är jätteviktigt. Studier visar att den som upplevt ensamhet under sina 
tidiga barndomsår mer sannolikt upplever sig ensam senare i livet. Det är också viktigt att barn lär sig 
förstå sina känslor och får hjälp att se olika perspektiv. 

Vill få bort skammen 
Att känna sig ensam hör till livets olika skeden. När man till exempel flyttar till en ny ort för att studera 
eller för att börja ett nytt jobb kan man känna sig väldigt ensam. Detsamma gäller ofta vid skilsmässa eller 
när någon närstående avlidit eller blivit sjuk. Eller man själv blir sjuk. Det finns många exempel. 

Ofrivillig ensamhet är ofta förknippad med skam. de Jong och Wahlgren vill att vi inser att vi alla är 
ensamma ibland och att det inte är något vi borde skämmas för. Istället borde vi tala mer om det. 
Skammen ger ofta med sig när man kan sätta ord på det man känner. 

– Men det är inte alltid så lätt att prata om det man skäms för, säger de Jong. 
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En början kan vara att se till att man sitter vid ratten i sitt eget liv, inte som passagerare. Man ställer sig 
aktivt frågor som gäller självreflektion. Kanske jag själv utstrålar något som skrämmer bort andra? Vad 
kan det bero på? 

Först gäller det att ringa in vad det är man saknar och vilken slags ensamhet man känner 
att man lider av. 

– Först gäller det att ringa in vad det är man saknar och vilken slags ensamhet man känner att man lider 
av. Sedan försöker man framkalla en målbild över hur man vill att det ska vara. 

Författarna besökte Karleby och Vasa i samband med projektet “i lag, tillsammans i Österbotten” i slutet 
på oktober. 

Uppmanar till diskussioner 
Under inspirationskvällen i Karleby berättade de om hur ensamhet påverkar oss och hur vi tillsammans 
kan skapa ett inkluderande förhållningssätt i samhället. Det sistnämnda innebar också att åhörarna ibland 
fick samtala två eller tre tillsammans. Förutom öppningsfrågan om när man känt sig ensam diskuterade 
man också i mindre grupper ”På vilket sätt kan du bidra till ett mer medmänskligt och inkluderande 
samhälle?”. 

– Vi är verkligen imponerade över den frivilliga verksamheten här och på vilket sätt ni byggt upp och 
jobbar för gemenskap och friskvård. Ni har kommit längre än oss i Sverige på det här planet, sa författarna 
när de under inspirationskvällen i Karleby gick runt bland lokala föreningar och bekantade sig med bland 
annat Folkhälsans och Marthornas verksamhet. 

i laag, tillsammans i Österbotten 
Projektet i laag, tillsammans i Österbotten är en gemensam satsning mot ofrivillig ensamhet på initiativ av 
Folkhälsans Förbund och Röda Korsets svenska distrikt i Österbotten. Projektet pågår under två år i 
Österbotten tillsammans med lokala föreningar, avdelningar och enskilda människor. Bakgrunden är att 
allt fler människor upplever sig ensamma och forskning visar att ofrivillig ensamhet är direkt skadligt för 
hälsan, medan gemenskap inverkar positivt på oss människor. 

i laag strävar efter att skapa nya nätverk och inspirera till nya verksamheter. De gemensamma 
evenemangen kan se helt olika ut utgående från de lokala behoven och förutsättningarna i byarna och 
orterna i Österbotten. Projektledare är Maria Östman på Folkhälsans förbund och Lotta Böling på Röda 
Korset. 

Startskottet i Karleby var inspirationskvällen där lokala föreningar deltog. En motsvarande föreläsning 
planeras i Karleby den 9 april med Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet. 

Text & foto: Harriet Jossfolk-Furu  
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2 Peter Strang: Gemenskap skyddar 
hälsan 
Ofrivillig ensamhet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar lika mycket som att röka 15 
cigaretter per dag. Lösningen är att söka sig till gemenskap, men gemenskap kräver att du 
lägger ned energi och arbete på att få det 

 

För fullt hus föreläste cancerläkaren, professorn och författaren Peter Strang om ensamhet och 
gemenskap i Jungsborg i Karleby den 9.4.2019 Strang är ursprungligen från Gamlakarleby. 

Strang, som till vardags jobbar för Karolinska institutet i Stockholm, var lite före sin tid när han 2014 gav 
ut boken “Att höra till”. 

– Självklart är det trist att känna sig ensam, men det har inget med vård att göra, fick jag då höra. I dag 
finns allt mer forskning som bland annat visar att patienter mår bättre om vårdaren tar ögonkontakt och 
småpratar med patienten istället för att bara utföra sin uppgift utan samtal eller ögonkontakt. Vi vet att 
sårläkningen är sämre liksom immunförsvaret om du känner dig ensam. I Storbritannien skriver läkare till 
och med ut recept på gemenskap och det finns koordinatorer som hjälper patienter att hitta rätt bland 
aktiviteter och frivilliga föreningars utbud! 

Ensamhet har alltid varit en varningssignal för oss, inte konstigt att ensamhet gör att vi 
blir stressade, oroliga, får ångest och till och med kan känna smärta. 
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EASE – ett sätt att få mer gemenskap  

E (Extend yourself): Ingen ringer på hos dig. Du måste själv ut och träffa folk! 
A (Action plan): Gör en plan. Vad tycker du om? Körsång? Handarbete? Dans? Leta 
dig till platser där det finns människor som du! 
S (Selection): Gör ett urval. Bättre med få, men bra kontakter! 
E (Expect the best): Utgå från det bästa! Bjuder någon in dig vill de att du kommer. 
 
John Cacioppo, professor i psykologi 

  

 

Ensamhet fungerat som ett straff för oss sedan urminnestider: Adam och Eva kördes ut ur paradiset, 
alltså gemenskapen, och än i dag är isoleringscell det värsta straff vi kan ge någon – avskildhet från all 
gemenskap. 

– Ensamheten har varit en varningssignal för oss i åtminstone 100 000 år. Tillsammans kunde man 
kämpa mot faror som rovdjur, men inte ensam. Ensamhet har alltid varit en varningssignal för oss, inte 
konstigt att ensamhet gör att vi blir stressade, oroliga, får ångest och till och med kan känna smärta. 

Strang påminner om att ändå alltid skilja på frivillig avskildhet, som alla behöver ibland, och ofrivillig 
ensamhet. 

Inom forskningen har man kommit fram till att tre gemenskaper är viktiga för hälsan: intim gemenskap 
(med partner eller barn), relationell gemenskap (cirka tio nära vänner) och kollektiv gemenskap 
(föreningar, körer, bokcirklar etc.). 

– Jag brukar också lägga till ett fjärde “Gemenskap på internet” som Facebook. Men det kan aldrig ersätta 
det fysiska mötet och blir bäst om man har de andra tre i skick. 

Föreläsningen var det andra inspirationstillfället som arrangerades under Folkhälsans och Röda Korsets 
gemensamma projekt “ilaag - Tillsammans i Österbotten” som syftar till att lokala föreningar gemensamt 
går samman och jobbar för att stävja den ofrivilliga ensamheten. 

Text och foto: Harriet Jossfolk-Furu 
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14.2.2020 

3 "Ilaag" är man mindre ensam – Röda 
Korset och Folkhälsan skapar 
gemenskap 

Röda Korsets Lotta Böling och Maria Östman på Folkhälsan håller i trådarna för det gemensamma projektet "Ilaag" 
vars syfte är att synliggöra ensamhetsproblematiken. 

Genom sina "Ilaag"-träffar vill Röda Korset och Folkhälsan skapa 
mötesplatser och gemenskap. För även den mest långvariga vänskap 
börjar som en bekantskap. 
PATRICK SJÖHOLM 

 

Både Röda Korset och Folkhälsan har länge på varsitt håll jobbat med att motverka 
ensamhet. Nu leder organisationerna det gemensamma tvååriga projektet "Ilaag". Projektet 

https://www.vasabladet.fi/Skribent/Visa/100083/Patrick-Sj%C3%B6holm
http://www.folkhalsan.fi/ilaag
https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/02/12/980/f8nmkknfEtgH.jpg
https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/02/12/980/f8nmkknfEtgH.jpg
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handlar om att synliggöra ensamhetsproblematiken. 
 
Det är vårt gemensamma ansvar att se och finnas till för varandra. 
 
– Det finns ofta en före detta skolkamrat, en granne eller någon som handlar i samma butik 
som en ofrivilligt ensam. Om vi kan få människor runt den ofrivilligt ensamma att ge ett leende 
eller bara säga hej, då har vi uppnått en vinst, säger Lotta Böling på Röda Korset Österbottens 
svenska distrikt.  
 
En viktig del av projektet är att erbjuda tematräffar med föreningar och grupper runt om i 
Österbotten. Projektet arrangerar även möten mellan Folkhälsans och Röda Korsets lokala 
styrelser.  

 
På styrelseträffarna ringar man in vad som kan göras för att skapa gemenskap. Konceptet 
Ilaag kan se ut på lika många sätt som det finns byar i Österbotten eftersom de lokala 
behoven och resurserna varierar.  

"Vi mår bra av sociala relationer och av att hjälpa andra människor." 

MARIA ÖSTMAN, FOLKHÄLSAN 
 
En annan del är Röda Korsets och Folkhälsans koncept Fredagskväll ilaag. Kvällen är en 
mötesplats för vuxna där deltagarna kan umgås och hitta nya bekantskaper. Varannan fredag 
öppnar man dörrarna till Röda Korsets lokal på Sandögatan 8 i Vasa. 
 
Till Fredagskväll ilaag kan vem som helst komma och tröskeln är låg. 
 
– Det finns ett stort utbud av aktiviter i Österbotten. Med de kostar och kräver att man binder 
sig för en lång tid. Därför ville vi skapa en plats som är öppen för alla och som inte kräver 
motprestationer, utan bara umgänge en fredagskväll, säger Böling.  
 
I dag ordnas vårens första Fredagskväll ilaag. Men för att konceptet ska få en fortsättning 
efterlyser man fler frivilliga värdar. Det är också fritt fram att ordna liknande kvällar på andra 
orter i Österbotten.  
 
Maria Östman på Folkhälsan säger att frivilligverksamhet är en ypperlig möjlighet för en 
ofrivilligt ensam att hitta ett sammanhang.  
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– Vi mår bra av sociala relationer och av att hjälpa andra människor, säger Östman och får 
medhåll av Lotta Böling.  
 
– Det finns så många föreningar där ute som söker frivilliga. Samtidigt är ensamhet ett 
problem. Någonstans måste vi kunna mötas men det kräver att individen tar initiativ och att 
föreningarna välkomnar de som är intresserade. 
 

Ilaag – Tillsammans i Österbotten 

• Ilaag, tillsammans i Österbotten, är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Folkhälsans 
förbund och Röda Korset i Österbotten. 

• Målet är att stödja de frivilliga i våra organisationer, identifiera deras styrkor och resurser 
och inspirera till nya verksamhetsformer i syfte att främja gemenskap. 

• Arrangerar möten mellan Folkhälsans och Röda Korsets lokala styrelser för att skapa nya 
nätverk. 

• Erbjuder föreläsningar för allmänheten där ensamhet och gemnskap tas upp. 

• Ordnar regelbundet Ilaag-träffar för att skapa mötesplatser där folk kan lära känna varandra. 

• Projektet finansieras av Fadderortsstiftelsen i Österbotten. 

 
 
Många har beskrivit den ofrivilliga ensamheten som en av vår tids folksjukdomar. Som 
begrepp är ensamhet mångfacetterat. 
 
Men enligt Lotta Böling handlar ensamhet om att de relationer man har inte motsvarar ens 
förväntan. Samtidigt är det viktigt att skilja på självvald och ofrivillig ensamhet. Det är helt 
okej att vara ensam eller introvert ifall man trivs med det.  
 
– Ensamhet är inte alltid negativt. I dagsläget finns många sociala sammanhang och vi ska 
komma ihåg att den självvalda ensamheten är en möjlighet att tanka kraft. Det är viktigt, 
säger Maria Östman. 
 

Ensamhet finns inom alla åldersgrupper och i olika livsskeden. Östman pratar om att 
ensamhet kan upplevas i livets övergångsperioder. Ensamhet kan exempelvis uppstå när man 
flyttar till en ny ort, vårdar barn hemma eller går i pension.  
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Lotta Böling och Maria Östman träffar gärna föreningar runtom i Österbotten och berättar om ensamhet. Nu 
söker de även frivilliga till konceptet "Fredagkväll ilaag". 

 
– Man kan inte säga att någon grupp är mer eller mindre ensam. Ensamhetskänslan kommer 
och går och är fullt normalt.  
 
En av de stora utmaningarna är att ingen kan se vem som upplever sig som ensam. Du kan 
ha både familj och arbete och ändå känna dig ensam. En knäckfråga är hur man lever med 
någon och inte bara bredvid.  
 
– I takt med den tekniska utvecklingen faller små, naturliga konversationer bort. Nu när det 
finns självbetjäningskassor behöver vi inte ens prata med någon i affären. Vad händer på lång 
sikt om mötesplatserna försvinner? Kan vi motverka utvecklingen genom att prata och se 
varandra mera, undrar Lotta Böling. 

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är skadlig för den mentala och fysiska hälsan. "Ilaag" är 
vi mindre ensamma och gemenskap har en positiv inverkan på välmåendet.  
 

https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/02/12/980/cJbEVz5YYzb8.jpg
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Akademiforum – Tillsammans mot ensamheten 

• Den 3 mars klockan 18–20 i Academill i Vasa. 

• Psykologen, psykoterapeuten och författaren Anna Bennich håller en föreläsning om 
ensamhet. Därefter följer en paneldiskussion. 

• I panelen deltar representanter från högskolor, Samarbetsförbundet kring funktionshinder 
(SAMS), Röda Korset och Folkhälsan. 

• Arrangörer: Vasabladet, Österbottens tidning, Syd-Österbotten, Centret för livslångt lärande 
vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia, SAMS, Röda Korsets och Folkhälsans 
gemensamma projekt "Ilaag – tillsammans i Österbotten". 

• Klicka här för att anmäla dig till Akademiforum. 

  

Ensamhet – ett samhällsproblem 

 

PATRICK SJÖHOLM FÖLJ 

patrick.sjoholm@hssmedia.fi 

+35867848397 

Artikeln publicerades 14.02.2020 kl 6:00 

  

https://survey.abo.fi/lomakkeet/7313/lomake.html
https://www.vasabladet.fi/Om/3345/ensamhet-%E2%80%93-ett-samhallsproblem
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://www.vasabladet.fi/Skribent/Visa/100083/Patrick-Sj%C3%B6holm
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 2.3.2020 

4 Lästips inför Akademiforum: 
Ensamhetens många ansikten 

 
Tillsammans mot ensamheten är temat för Akademiforum den 3 mars. Här 
samlar vi axplock av texter som skrivits i samband med HSS Medias 
satsning på ensamhet.  

 

PATRICK SJÖHOLM 
 

Till att börja med: Ett stort tack till alla ni som svarade på HSS Medias undersökning om 
ensamhet. Sjuhundrafemtio personer svarade på enkäten. Det tyder på att ensamhet är en 
fråga som engagerar och intresserar. Även om de finns de som tyvärr är ofrivilligt ensamma är 

https://www.vasabladet.fi/Skribent/Visa/100083/Patrick-Sj%C3%B6holm
https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/02/27/980/5eXXctzaNKHr.jpg
https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/02/27/980/5eXXctzaNKHr.jpg
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det på något plan att de allra flesta är nöjda med livet, oftare är frivilligt än ensam än ofrivilligt 
och att man har flera vänner att prata med.  
  
Vi har i vår journalistik försökt spegla den mångfacetterade ensamheten i en rad artiklar i 
ämnet. Vi har mött Ebba Pada som växte upp i Köklot och hon säger att hon under hela sin 
barndom var ofrivilligt ensam på grund av ortens glesa befolkning.  
 

Ebba Pada. 
 
I mitten av februari intervjuades Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska 
Institutet i Stockholm. I denna artikel framkom den vetenskapliga beskrivningen om vad 
ensamhet leder till. Strang jämförde långvarig ofrivillig ensamhet med att röka 15 cigaretter per 
dag. Han lyfte fram utvecklingsbiologiska förklaringar till ensamhetens inverkan på hälsan. 
 
– Människor är gjorda för gemenskap och ensamhet är en varningssignal, sa Strang.  
 
Frivilligt arbete är ett steg mot mindre ensamhet. Röda Korset, Folkhälsan och 
Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) arrangerar olika typer av evenemang och 
frivilliga aktiviter för att motverka ensamhet. Röda Korset och Folkhälsan håller i trådarna för 

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/350430
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/344005
https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/02/19/980/OSda1eNyeLaO.JPG
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ett gemensamt projekt där konceptet Fredagkväll Ilaag fortsätter under våren.  
 
– Det finns ett stort utbud av aktiviter i Österbotten. Med de kostar och kräver att man binder 
sig för en lång tid. Därför ville vi skapa en plats som är öppen för alla och som inte kräver 
motprestationer, utan bara umgänge en fredagskväll, Lotta säger Böling, på Röda Korset 
Österbottens svenska distrikt.  
 

Foto: Patrick Sjöholm 

Rex Hartman och Jonas Nygård har varit vänner i fyra. De går på gym tillsammans nästan varje vecka. 
 
SAMS i Österbotten ordnar en frivilligtjänst som går ut på att en vän träffar en person med 
funktionshinder fyra till tio timmar per månad. På det här sättet motverkar SAMS ensamhet 
bland funktionshindrade. Rex Hartman och Jonas Nygård har varit vänner i fyra år.  
 
– Favoritsysselsättningen är att gå på gym med Jonas. På gymmet lyfter jag vikter, knäböjer 
och kör bänkpress. Att bada är också kul och ibland besöker vi Tropiclandia eller vinterbadar. 
Jag gillar att hålla i gång, säger Rex Hartman.  
 
VBL, ÖT och Sydin publicerade för en tid sedan en intervju med psykologen och 
psykoterapeuten Anna Bennich, som föreläser på Akademiforum den 3 mars. Bennich 
konstaterade i intervjun att problem som berör alkohol, rökning, stress eller kost är mer 

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/344879
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/344878
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/344881
https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/02/18/980/CjFbM12GIHDJ.jpg
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Petra Winbergs mantra lyder "jag är lycklig för att jag är ensam". 
 
Ensamhet kan också vara positivt. Petra Winberg i Vasa har valt att leva ensam, ett livsval 
som också har ifrågasatts av andra.  
 
Hon berättar gärna varför hon lever det liv hon valt att leva. För gräset är enligt henne inte 
alltid grönare på andra sidan.  
 
– Speciellt när jag var trettio, då många av vännerna valde att få barn, var det som att andra 
glömde bort att min vardag också flyter på. Inte orkar jag ränna ute på krogen hela tiden bara 

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/351448
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/351448
https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/02/25/980/lXwSbkZCnssI.JPG
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för att jag inte har barn. Jag blir ju också äldre, sa Winberg.  
 
Klicka här för att läsa samtliga artiklar om ensamhet.  
 
 

Akademiforum – tillsammans mot ensamheten 

• Den 3 mars klockan 18–20 i Academill i Vasa. 
• Psykologen, psykoterapeuten och författaren Anna Bennich föreläser om ensamhet. 

Därefter följer en paneldiskussion. 
• I panelen deltar representanter från högskolor, Samarbetsförbundet kring funktionshinder 

(SAMS), Röda Korset och Folkhälsan. 
• Arrangörer: Vasabladet, Österbottens tidning, Syd-Österbotten, Centret för livslångt lärande 

vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia, SAMS, Röda Korsets och Folkhälsans 
gemensamma projekt "Ilaag – tillsammans i Österbotten". 

• Klicka här för att anmäla dig till Akademiforum. 
  
Ensamhet – ett samhällsproblemFÖLJ 
 
  
  
  
 
PATRICK SJÖHOLM FÖLJ 
patrick.sjoholm@hssmedia.fi 
+35867848397 

Artikeln publicerades 02.03.2020 kl 10:00 
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 3.3.2020 

5 Psykologen Anna Bennich besökte 
Vasa för att tala om ensamhet: "Vi 
måste minska tabun" 

Den svenska psykologen, psykoterapeuten, föreläsaren och författaren Anna Bennich gav många råd om hur vi kan 
bota ofrivillig ensamhet på Akademiforum om ensamhet. 

Tillsammans mot ensamhet gick över 200 österbottningar för att lyssna till 
den svenska psykologen Anna Bennich. Och ingen av oss gick hem 
tomhänt. 
EBBA HÅKANS 
 

En osynlig följeslagare bland många. Så beskriver docent Anna Forsman den ofrivilliga 
ensamheten när hon öppnar Akademiforum – tillsammans mot ensamheten. Och med ett 
tydligt budskap stiger Bennich upp på scenen. Hon kämpar mot ensamhetens stigma och vill 

https://www.vasabladet.fi/Skribent/Visa/100235/Ebba-H%C3%A5kans
https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/03/03/980/myACB7gXx52H.jpg
https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/03/03/980/myACB7gXx52H.jpg
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att vi alla kommer med i kampen.  
 
– Ta ansvar för varandra, uppmanar hon.  
 
Det var för några år sedan som Bennich lade märke till hur många som lider av ofrivillig 
ensamhet. Då stod hon framför kamerorna i TV4:s morgonstudio och talade om ensamhet i 
samband med juletiderna. Responsen blev större än hon någonsin kunnat vänta.  
 
– Efteråt fick vi massor med tittarbrev, vilket jag inte tänkte så mycket mera på då. Men så 
hände samma sak nästa gång vi talade om ensamhet och jag började förstå allvaret.  
 
 

"Det är sällan någon tänker att det är ensamhet som kan vara kärnan till våra psykiska 

och fysiska problem." 
ANNA BENNICH 
  
 
Bristen på instanser är enligt Bennich förklaringen till varför så många tittare tog kontakt. 
Instanser där man öppet talar om ensamhet finns inte. Hon berättar att ensamhet är ett ämne 
som många till och med undviker när de besöker psykologens rum. 
 
– Det finns många som lider av ofrivillig ensamhet, men det är sällan någon tänker att det är 
ensamhet som kan vara kärnan till våra psykiska och fysiska problem.  
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Ensamhet kan vara orsak till fysiska sjukdomara, säger den svenska psykologen och författaren Anna 
Bennich. 
 
Skam är boven i det tysta dramat enligt Bennich och hon får medhåll bland svarande i 
enkäten Ensamhet – det osynliga samhällsproblemet. En av de svarande skriver att ensamhet 
är mycket mera tabu än psykisk ohälsa – "Det känns så laddat", säger han. 
 
Bennich bäddar inte in ensamhetens följdsjukdomar i bomull. Vi blir väldigt sjuka av ofrivillig 
ensamhet om den går obehandlad. Det här eftersom vi är flockdjur och har inbyggda 
varningssignaler som larmar när det är dags att dra sig tillbaka till flocken.  
 
– Om du då inte har någon flock så blir du i stället stressad. Och stress är starkt kopplat till 
hjärt- och kärlsjukdomar.  
 
 

"Ensamhet låter ganska högt" 
  
Hon fortsätter med att poängtera hur viktigt det är för hälsan att tillhöra en grupp. Ändå är det 

https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/03/03/980/pjKZ07PicS8T.jpg
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Se varandra och sträck ut en hand – det var ett av många budskap som psykologen och författaren Anna 
Bennich ville förmedla på Akademiforum. 
 
Bennich uppmanar också publiken att gå i en ensam människas skor. Hon ber oss att tänka 
tillbaka på en situation då vi plötsligt känt oss exkluderade. Vi har kanske suttit i 
arbetsplatsens kafferum utan att någon lagt märke till oss, varpå vi klagat till en vän om hur 
osociala våra arbetskamrater är.  
 
– Tänk dig samma situation, bara att du går hem och har ingen att tala ut med. Då låter 
ensamheten ganska högt och skapar en väldigt obehaglig känsla.  
 
 

https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/03/03/980/zMZvriji4ZFH.jpg
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"Tala med personen bredvid dig. Var lite mera 'amerikanskt ytlig' och stå inte tyst i 

hissen." 
  
 
Därför är det viktigt att vi ser varandra. Men ofta springer vi i stället runt i ekorrhjulet och 
missar våra medmänniskor. Bennich kallar det här för "effektivitetsromantiken". Som tur är 
finns det något vi alla kan göra för att bryta den här dystra trenden.  
 
– Tala med personen bredvid dig. Var lite mera "amerikanskt ytlig" och stå inte tyst i hissen. 
Över tiden har småpratet verklig verkan, säger Bennich.  
 
Enligt Expat Insider Survey 2018, som undersökte hur lätt det är att hitta vänner i världens 
länder, kommer Finland på den usla platsen 61. Det här trots att vi enligt en annan barometer 
är världens lyckligaste land. Sverige kom på plats nummer 66 och på första plats kom 
Mexico.  
 
– Kanske det beror på solen, men vi borde verkligen bli mera inbjudande i Norden. Strunta i 
om du puffat till kuddarna och öppna dörren när någon knackar på, säger Bennich och 
publiken skrattar igenkännande.  
 
Men hur ska vi bemöta någon som ser ensam ut?  
 
– Säg tio klumpiga saker istället för ingenting. Räck ut en liten hand. Det kan betyda väldigt 
mycket, svarar Bennich och ger scenen vidare till paneldiskussionen. 
Ensamhet – ett samhällsproblemFÖLJ 
VasaFÖLJ 

 
 
EBBA HÅKANS FÖLJ 
ebba.hakans@hssmedia.fi 
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8.6.2020 

6 Coronapandemin får ensamheten att 
växa – "Situationen har förvärrats för 
många" 

Personer som upplever ofrivillig ensamhet har inte orsakat det själv, och ska enligt psykologen Anders Englund inte 
förväntas fixa det själv. 

Den sociala isoleringen under den senaste tiden har förvärrat situationen 
för många, säger psykologen Anders Englund. På fredag ordnas ett 
webbinarium om ensamhet. 

 

PATRICK SJÖHOLM 
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Forskning visar att ofrivillig ensamhet kan vara direkt livsfarligt. Röda Korset och Folkhälsans 
gemensamma projekt Ilaag – tillsammans i Österbotten vill ta ett steg vidare i kampen mot 
ofrivillig ensamhet.  
 
Lotta Böling på Röda Korset Österbottens svenska distrikt säger att de problem som 
ensamhet orsakar börjar bli känt i Österbotten. Det enda sättet att råda bot på ensamheten är 
ta itu med problemet. Med gemensamma krafter.  
 
– För att göra skillnad måste vi göra något tillsammans. Vi vill få igång en bred diskussion i 
Österbotten och nå ut till lärare, socialarbetare, diakonin, lokalpolitiker och beslutsfattare. Jag 
vill veta vad vi åstadkommer tillsammans om alla drar åt samma håll, säger Böling.  
 
Ett första steg är en öppen diskussion. Därför ordnar Ilaag-projektet nu ett webbinarium i 
ämnet. Syftet är att komma fram till åtgärder som minskar ensamhet och hur olika aktörer kan 
samarbeta. 

Röda Korsets Lotta Böling och Maria Östman på Folkhälsan håller i trådarna för det gemensamma projektet 
"Ilaag" vars syfte är att synliggöra ensamhetsproblematiken. 
 

https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/02/12/980/f8nmkknfEtgH.jpg


 

 

24 

 

En modell som kommer att diskuteras är den som den svenska socionomen Kerstin Thelander 
föreläser om på webbinariet. Böling förklarar att byggstenarna i modellen är att det inom 
vården ska vara lika självklart att fråga "hur ser ditt sociala liv ut?" som "hur har du sovit i natt? 
eller "hur mår du?" 
 
– För de som länge varit ofrivilligt ensamma innebär coronakrisen inga förändringar. De är 
ändå ensamma. Men för alla andra kan det vara en ögonöppnare. Vi frågar oss vad som är 
min identitet, vilket är mitt sammanhang? Det är sådant som vi vanligen inte reflekterar över i 
samma utsträckning, säger Böling.  
 

"En rimlig möjlighet till ett tillfredsställande socialliv borde garanteras alla." 

ANDERS ENGLUND, Psykolog 
 
Även psykologen Anders Englund föreläser på webbinariet om ofrivillig ensamhet. Han säger 
att ofrivillig ensamhet bäst ses som ett socialekologiskt problem, som vi alla tillsammans 
måste bemöta. Personer som upplever ofrivillig ensamhet har inte orsakat det själva, och ska 
enligt Englund inte förväntas fixa det på egen hand. 
 
– Den sociala isoleringen under den senaste tiden har förvärrat situationen för många. Särskilt 
utsatta har sådana varit vars sociala umgänge främst sker vid ställen som nu varit stängda, 
säger Englund. 
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Vad hoppas du att webbinariet ska leda till? 
 
– Jag hoppas att vi kan reflektera kring vilka våra behov som människor är, och hur väl vi 
möjliggör för våra närstående och för våra klienter att tillgodose dem. En fin formulering 
återfinns i den amerikanska självständighetsförklaringen: liv, frihet och strävan efter lycka. En 
rimlig möjlighet till ett tillfredsställande socialliv borde garanteras alla. 
 
 

Webbinarium om ofrivillig ensamhet 

• Arrangeras av Röda Korsets och Folkhälsans projekt Ilaag – tillsammans i Österbotten den 
12 juni klockan 9–12. 

• Föreläsare är socionomen Kerstin Thelander från Stockholm och psykologen Anders 
Englund från Vasa. 

https://cdn.hssmedia.fi/Newsmedia/2020/04/14/980/gzKSKWFvdZPK.jpg
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• Föreläsningarna varvas med gruppdiskussioner om hur ensamhet kan minskas i 
Österbotten. 

• Sista anmälningsdagen är den 10 juni. 

  

Ensamhet – ett samhällsproblemFÖLJ 
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