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1 Inledning 
En stor utmaning i vårt samhälle idag är den ofrivilliga ensamheten. Enligt Institutet för hälsa och välfärd 
känner sig nästan en halv miljon finländare ensamma. Folkhälsans förbund och Röda Korset i Österbotten 
fick möjlighet att tillsammans arbeta med ett projekt kring tema ensamhet och gemenskap. Projekttiden 
var 2 år men finansieringen utökades till ytterligare 1 år. 

Målsättningen för projektet ilaag, tillsammans i Österbotten, var att arbeta för ett mer välmående samhälle 
genom att förebygga ofrivillig ensamhet och främja gemenskap. Genom att belysa frågeställningar om 
gemenskap och ensamhet för allmänheten ville vi öka medvetenheten, samhällsansvaret och minska på 
skammen kopplat till ensamhet och främja ett inkluderande förhållningssätt, medmänsklighet och social 
hållbarhet.  

Utöver arbetet med att lyfta ämnet ensamhet, fokuserade projektet på organisationernas föreningar runt 
om i Österbotten. I mötena mellan Folkhälsans lokalföreningar och Röda Korsets avdelningar knöts nya 
kontakter och samarbetet ökade i olika byar. Genom samarbeten når vi ut till en större massa samtidigt 
som erfarenheter utbyts och vi lär av varandra.  

Inom projektet skapades också mötesplatser för att stöda människor i att hitta en gemenskap, att lotsa in 
dem i en verksamhet som ger dem ett sammanhang eller en ny vän. Aktiviteter med låg tröskel och 
utgångspunkt i deltagarnas egna intressen låg som grund för planeringen.  

1.1 Olika typer av ensamhet 
Det är viktigt att vara medveten om att det finns olika typer av ensamhet. Först och främst behöver vi 
särskilja den ofrivilliga och den självvalda. Ensamhet som du väljer själv är positiv och ibland även en 
nödvändig andningspaus i tillvaron. Det är den ofrivilliga ensamheten som är skadlig för både kropp och 
psyke.  

När man under en längre tid lider av ofrivillig ensamhet skapas en låggradig men kronisk stress i kroppen 
som på sikt kan leda till en rad olika sjukdomar, bl.a. depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Vid ofrivillig 
ensamhet påverkas även tankesättet och det är större sannolikhet att man börjar misstolka andra 
människor. Neutrala ansiktsuttryck kan uppfattas som fientliga och rädslan att bli avvisad blir så stor att 
man undviker sociala sammanhang trots att det är just det man längtar efter. 

Känslan av ensamhet är subjektiv och handlar om förhållandet mellan de sociala kontakter man faktiskt 
har och vad man önskar att man hade. Enkelt uttryckt kan man bo ensam i en stuga i skogen och inte lida 
av ensamhet eller vara delaktig i ett sammanhang och trots det känna sig ensam. Det finns även 
skillnader i social, känslomässig och existentiell ensamhet. 

1.2 Coronapandemi mitt i projektet 
Våren år 2020 slog coronapandemin till, vilket påverkade ilaag-projektets verksamhet. Vi tvingades avboka 
stor del av den inplanerade verksamheten för 2020 för att istället hitta nya vägar och metoder. 
Verksamheten i föreningarna och avdelningarna sattes på paus eller ändrade karaktär, projektet tog en 
annan riktning och fokuserade då på att inkludera människor i gemenskap på distans via virtuell 
verksamhet. Lärdomarna har varit många och vi har utvecklats mycket i förmågan att skapa gemenskap 
på distans. Många av de nya arbetssätten har fördelar och kommer att bibehållas även efter pandemin. 
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2 Lyfta ämnet ensamhet till diskussion 
I boken Together av Dr Vivek Murthy konstateras att ensamhet är en kombination av vårt ursprung och 
DNA, samhällsutvecklingen, specifika omständigheter och våra personligheter. Detta gör ensamheten till 
ett komplext problem och enkla lösningar saknas. Däremot kan man genom att våga prata om ämnet 
minska på stigmat kring ensamhet och därmed även förbättra möjligheterna för människor att förändra 
sin egen situation. Storbritanniens regering utkom med en rapport 2020 där detta framkommer som 
strategi för att minska ensamheten. I rapporten lyfts även slutsatsen att det behövs mer information och 
kommunikation om ensamhet och de aktiviteter som finns tillgängliga för att minska ensamhet.   

Ett av ilaag-projektets delmål handlade om att belysa frågeställningar om ensamhet och gemenskap för 
allmänheten. Genom detta hoppas vi att medvetenheten, samhällsansvaret och minskat på skammen 
kopplat till ensamhet har ökat. Vi nådde ut till frivilliga, personer som i sitt arbete möter människor som 
upplever ofrivillig ensamhet samt den stora allmänheten. Tack vare gott samarbete med media var 
synligheten i offentligheten god. 

2.1 Diskussionstillfällen 
Inom projektet arrangerades diskussionstillfällen runt om i Österbotten där vi föreläste och diskuterade 
kring ensamhet och gemenskap. Målgrupper var bl.a. pensionärsföreningar, karacafé, hälsocafé och 
grupper med arbetssökande. Responsen från deltagarna på de olika diskussionstillfällena var positiv. 
Ämnet engagerar och många ville dela sin personliga berättelse. 

2.2 Föreläsningar 
Vi riktade oss också ut till allmänheten bland annat genom att arrangera större publikevenemang med 
olika föreläsare:   

• Inspirationskväll i Karleby med författarna 
Johanna Wahlgren och Madeleine de Jong som 
skrivit boken Du är inte ensam om att känna 
dig ensam. Karleby, 25 oktober 2018. Se artikel 
i bilaga 1. 

• Föreläsningen Gemenskap skyddar hälsan med 
professor Peter Strang från Karolinska 
institutet som skrivit boken Att höra till: om 
ensamhet och gemenskap. Karleby, 9 april 
2019. Se artikel i bilaga 1. 

• Akademiforum Tillsammans mot ensamhet i 
Vasa med föreläsare psykolog Anna Bennich 
som skrivit boken Att vinna över ensamheten: psykologens bästa råd. Vasa, 3 mars 2020. Se artikel i 
bilaga 1. 

• Webbinarium om ofrivillig ensamhet med socionom Kerstin Thelander som startat nätverket Stoppa 
ofrivillig ensamhet i Sverige och psykolog Anders Englund. Online, 12 juni 2020. Se artikel i bilaga 1. 

I bilaga 2 framgår på vilka orter föreläsningar hölls samt deltagarantalet.  

Johanna Wahlgren, Lotta Böling, Maria Östman och Madeleine de 
Jong vill se en attitydförändring kring ensamhet och att vi 
tillsammans jobbar för mer gemensamma aktiviteter. 
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Ytterligare en föreläsning med Peter Strang och Lars Strang var inplanerad i Karleby våren 2020, men pga 
pandemiutbrottet blev föreläsningen framflyttad och har ännu inte kunnat genomföras. 

2.3 Samarbete med media och organisationer 
Vi startade vårt projekt genom att samarbeta med Svenska Yle kring en direktsänd helkväll om ensamhet i 
riksradio. Samtidigt hölls en caféträff i Yles lokal i Vasa för personer som var intresserade av att diskutera 
kring ämnet. 

Hösten 2019 inledde vi ett samarbete med HSS Media och Centret för livslångt lärande (CLL) där vi 
tillsammans arrangerade Akademiforum “Tillsammans mot ensamheten” med föreläsning av psykolog 
Anna Bennich samt efterföljande paneldiskussion. Tillsammans kunde vi nå ut med ämnet ensamhet till 
allmänheten. Totalt deltog 1759 personer i evenemanget (på plats samt via hemsidan) och ett 20-tal 
artiklar publicerades i HSS Medias tidningar. Endast onlineartiklarna har lästs över 26 000 gånger. Utöver 
detta lanserades en enkätundersökning som fick 750 svar, vilket visar på att det är ett aktuellt ämne som 
väcker engagemang i samhället. 

Under hela projekttiden har vi även haft samarbeten med många olika organisationer, vilket har varit en 
stor styrka. Vi har bl.a. samarbetat med Svenska Folkskolans vänner, Svenska hörselförbundet, 
Föregångarna, SAMS (Samarbetsförbundet för funktionshindrade), Silta (Yhteisöklubi i Karleby), 
Österbottens cancerförening, Marthaföreningar, Karleby svenska församling, Finfami Österbotten, Project 
liv, projektet Kulturkompis, Svenska pensionärsförbundet och olika pensionärsföreningar i Österbotten. En 
magistersavhandling om ofrivillig ensamhet skrevs av Lilian Sjöberg, studerande inom avancerad klinisk 
vård på Yrkeshögskolan Arcada, i samarbete med projektet. 

Tack vare samarbete med många olika aktörer har vi på bred front lyckats nå ut till allmänheten. 

2.4 Serie av webbinarier 
Halvvägs genom projektet slog coronapandemin till och arbetet måste läggas om. I stället för att träffas 
fysiskt tvingades all verksamhet att flytta online. Under våren 2021 genomfördes en serie av webbinarier 
för de som i sitt arbete möter människor som upplever ofrivillig ensamhet. Webbinarierna, som bestod av 
både föreläsning och diskussioner, arrangerades en gång per månad utgående från olika teman kring 
ensamhet och gemenskap. 

• 21.1.2021 När ensamheten blivit ett upprepningstvång, Annika Paananen 
• 18.2.2021 The Power of Community Connections, a success story from UK, Jenny Hartnoll 
• 25.3.2021 Sociala medier och ensamhet, Anna Henning 
• 14.4.2021 Social aktivitet på recept, Erika Johansson, Ingeborg Nilsson och Emil Rapo  
• 15.5.2021 Att främja gemenskap med positiv psykologi, Stefania Fält 
• 17.6.2021 Självmedkänsla som förhållningssätt, Ronnie Grandell 

Webbinarierna var välbesökta och uppskattade. I samband med webbinarierna skapades en Padlet för 
deltagarna där nyttig information, boktips, länkar och idéer kring de olika teman samlades. Du hittar 
padleten via följande adress: 

https://padlet.com/FRKOsterbotten/ilaag 
 

https://padlet.com/FRKOsterbotten/ilaag
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3 Mötesplatser 

3.1 Styrelseträffar 
Alla våra förenings- och avdelningsstyrelser fick i början av 2019 information om projektet per post. Där 
lyftes bland annat möjligheten till gemensamma styrelseträffar upp. Responsen från styrelserna var 
positiv och vi samlades på nio olika orter och fick träffa närmare 80 styrelsemedlemmar samt lägga 
grunden till nya nätverk. 

På dessa styrelseträffar föreläste vi om ämnet ensamhet och gemenskap samt diskuterade tillsammans 
kring lokala behov, idéer och initiativ till verksamhet. På en del orter ledde träffarna till direkt resultat 
genom att nytt samarbete mellan föreningarna inleddes, bland annat i Malax, Terjärv, Nedervetil och 
Larsmo.  

Genom att stöda föreningsarbete och skapa kontaktytor mellan de frivilliga i respektive organisation 
ökade genomslagskraften runt om i byarna. Tack vare samarbetet ökade resurserna och gav större 
möjlighet att nå ut till byborna i syfte att skapa olika typer av gemenskap. I det utvärderingsformulär vi 
sände till föreningarna framkom att de flesta anser att styrelseträffarna lett till en lägre tröskel för att i 
framtiden skapa nya samarbeten. 

3.2 Öppna mötesplatser 
Genom att arrangera avgiftsfria och icke tidsbundna evenemang har olika typer av mötesplatser skapats 
där människor har kunnat hitta en gemenskap. Dessa mötesplatser har varit öppna verksamheter med låg 
tröskel där deltagandet har varit kostnadsfritt, utan prestationskrav och inte åldersbundet. Evenemang 
som ordnats är bland annat: tillfällen för att pröva på olika uteaktiviteter, bokcafé, filmkvällar, 
Fredagsträffen för daglediga och Fredagkväll ilaag. Tyvärr kunde inga fysiska grupper hållas under andra 
halvan av projektet på grund av coronapandemin. Efter att det införts begränsningar för fysiska träffar 
ordnades Varmprat, ett diskussionsforum online, för nyblivna pensionärer.  

3.2.1 Fredagkväll ilaag 
Fredagkväll ilaag körde i gång våren 2019 och utannonserades som en mötesplats för vuxna där man kan 
umgås och hitta nya bekantskaper. Det poängterades att träffarna var gratis, inte krävde anmälan och var 
ett nyktert alternativ. Träffarna hölls varannan fredagskväll i FRK Vasa 
svenska avdelnings lokal på Sandögatan 8 i Vasa. Dörrarna stod 
öppna mellan kl. 19 och 23 och gästerna fick komma och gå enligt 
eget önskemål.  

Fredagkväll ilaag togs emot väl och lockade personer i olika åldrar. 
Några besökte Fredagkväll ilaag en gång medan andra besökare 
återkom vid varje tillfälle. Bland stamgästerna fanns personer som 
kom att börja fungera som frivilliga i form av värdar för kvällarna. Till 
uppgifterna hörde att ordna med serveringen och se till att besökarna 
kände sig välkomna. Fredagkväll ilaag övergick till att ordnas online 
när pandemin slog till och fortsätter än idag som hybridtillställning i 
FRK Vasa svenska avdelnings regi. 
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4 Gemenskap på distans 
Verksamhet hos Folkhälsan 

I och med coronapandemin såg vi ett ökat behov av sociala kontakter på distans. Många saknade socialt 
sammanhang på grund av att hobbyn, fritidsaktiviteter och frivilliguppdrag var inhiberade eller inte gick att 
genomföra. Ett ökat intresse sågs även bland människor som inte är vana användare av digitala verktyg 
att närma sig dem. 

En stor del av Folkhälsans seniorverksamhet omformades till virtuella versioner under pandemin, både 
föreläsningar och olika typer av diskussionsgrupper arrangerades och även frivilliguppdrag gjordes 
digitala. Ett viktigt arbete gjordes för att inkludera seniorer i den digitala verksamheten genom att 
introducera, handleda och stöda seniorer att använda Zoom för att kunna ta del av en social gemenskap i 
tider när det inte är möjligt att träffas fysiskt. Detta gjordes både individuellt och i grupp, på distans och 
via fysiska träffar. Även personalen och våra frivilliga ledare fick utbildning och handledning för att lära sig 
verktygen och att kunna leda grupper på distans. Genom den virtuella verksamheten har vi även kunnat nå 
ut till en större målgrupp i och med att den geografiska placeringen inte har någon betydelse. 

I samband med all virtuell verksamhet inom projektet ilaag erbjöds tekniskt stöd samt ett träningstillfälle 
för att pröva på programmet Zoom, t.ex. i samband med föreläsningar. Att inte vara bekant med 
programmet ska inte vara ett hinder för att delta. Genom de utvärderingsformulär som skickades ut till 
deltagarna efter distansföreläsningarna kan man se att hela 25% av deltagarna ansåg att det var viktigt för 
dem att det fanns tillgång till tekniskt stöd för att delta i föreläsningen.  

Arbetet med att öka möjligheterna för gemenskap på distans för seniorer har gett gott resultat. Många 
seniorer har fått stöd och handledning och feedbacken från seniorerna och våra frivilliga har varit väldigt 
positiv. Flera deltagare har tagit kontakt och varit så tacksamma för det stöd och den handledning de fått, 
utan den hade det inte varit möjligt för dem att delta i verksamheten. Att ge möjlighet till stöd och 
individuell handledning till seniorerna har lett till att en 
tidigare hög tröskel för att delta i digitala verksamheter har 
sänkts för många. Många upplevde en känsla av att klara av 
något de trott att de inte skulle klara. Verksamheten har 
också öppnat upp möjligheterna för att delta i många andra 
sociala sammanhang online såsom möten och föreläsningar 
arrangerade av andra aktörer samt att vara i kontakt med 
sina anhöriga.  
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5 Frivilligverksamhet 
Samhällsutvecklingen har de senaste seklen varit väldigt snabb och den globala trenden är att människor 
lever allt längre. Detta samtidigt som statistiken visar att det finns en utbredd problematik gällande hälsa 
och välbefinnande, speciellt bland de äldre. Avsaknad av sammanhang och meningsfull sysselsättning 
kan skapa en känsla av ensamhet. Att engagera sig frivillig har visat sig vara ett effektivt sätt att skapa 
nya sociala kontakter, känna delaktighet och skapa mening i tillvaron samtidigt som man också kan ha 
roligt. Att flytta bort fokus från sig själv och ha omsorg om andra påverkar oss människor på ett positivt 
sätt. 
 

5.2 Utveckling av Väntjänst Österbotten 
Verksamhet hos Röda Korset 

Väntjänst Österbotten är en gemensam satsning för rödakorsavdelningar med vänverksamhet. Projektet 
har stött den verksamhet som avdelningarna bedriver eller önskat starta upp. Möten för frivilligvänner har 
ordnats på olika orter för uppmuntran, inspiration och debriefing. Coronapandemin har satt stor press på 
de frivilliga i ansvarsställning och genom att bilda fungerande nätverk kan vi stödja dem och uppmuntra 
till fortsatt engagemang.  

5.2.1 Nätvänverksamhet 
Nätvänverksamhet har startats i Österbotten, detta i samarbete med övriga svenskspråkiga distrikt. 
Frivilliga vänner har utbildats för att sen kommunicera digitalt, oftast via e-post, med vänkunder. Eftersom 
verksamheten sker digitalt kan personer från olika delar av landet delta. Nätvänförmedlingen i 
oma.rodakorset.fi togs i bruk på svenska under 2021. 

Under coronapandemin har frivilliga haft möjlighet att gå nätbaserade vänkurser tack vare gott samarbete 
med FRK Åbolands distrikt. Efter avslutad vänkurs har frivilligvänner registrerats i Röda Korsets digitala 
vänförmedling i oma.rodakorset.fi och därefter matchats med vänkunder. 

5.2.2 Café Pörtom och Ungdomscafé 
Som en del av vänverksamheten startades “Café Pörtom” och 
under våren 2021 hölls träffar online via Teams. Målgruppen var 
boende på Pörtehemmet och Pörtom servicecenter samt 
hemmaboende åldringar i Pörtom. Varierande innehåll med 
musik, sittjumppa, och diskussion stod på programmet. 
Varannan måndag förmiddag träffades ett tjugotal åldringar och 
som ledare för caféet fungerade frivilliga med stöd av anställda. 

I samarbete med Novia ordnades ett ungdomscafé för 
studerande via Teams under vintern 2021. Marknadsföringen 
nådde tyvärr inte ut till målgruppen vilket resulterade i få 
besökare, men de som väl hittat dit kom troget på alla tillfällen. 
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6 Ensamhet i brytningsskeden i livet 
Ensamhet är en del av livet och kan drabba vem som helst. Det är speciellt i olika brytningsskeden i livet 
som risken att drabbas av ensamhet är stor. Det är viktigt att vara uppmärksam vid skeden såsom vid flytt 
till ny ort, när man blir förälder, vid skilsmässa, vid byte av arbete eller arbetslöshet, vid pensionering eller 
när ens partner går bort. Alla dessa skeden kan innebära sårbarhet och det kan krävas en del av individen 
för att hantera de nya sociala sammanhangen. När vi i våra organisationer planerar verksamhet är det 
viktigt att ha i åtanke dessa brytningsskeden och se möjligheten med att arbeta förebyggande för att 
kunna erbjuda ett sammanhang för personer som annars riskerar utanförskap och ensamhet. 

6.1 Tredje åldern 
Tredje åldern konceptet är ett samarbete mellan Folkhälsan och 
Röda Korset i Österbotten som riktar sig till blivande och nyblivna 
pensionärer. Konceptet har fungerat i några år och går ut på att 
man träffas i små grupper och diskuterar frågor som härrör sig till 
den nya livssituationen som pensionär. Tredje åldern är ett 
verktyg som förebygger ensamhet genom att ge de nyblivna 
pensionärerna möjlighet att själva reflektera över hur man önskar 
forma sin nya tillvaro och ett sätt att få nya vänner i samma 
livsskede. Möjligheter och fördelar med frivilligt engagemang lyfts 
som en viktig del i diskussionerna. Se bilaga 4 för broschyren för 
Tredje åldern-verksamheten. 

Arbetet med att sprida konceptet Tredje åldern plockades in som 
en del av projektet ilaag. Vi har deltagit i arbetet med 
utformningen av tryckt material och samarbetat med våra egna 
organisationers frivilliga på lokal nivå samt med Svenska 
pensionärsförbundets föreningar.  

Tredje åldern är ett bra koncept för att direkt förebygga ensamhet och genom projektet har vi haft 
möjlighet att arbeta med spridningen av ett fungerande koncept ut i Österbotten och resten av 
Svenskfinland. 

Två större inspirationswebbinarier för personer i brytningsskedet till pensionering har ordnats inom Tredje 
åldern under projektets gång: 

• 27.04.2021 Livet är förändring med Kaj Kunnas, 72 deltagare 
• 13.10.2021 Ökad fritid och begränsad livstid med Christoph Treier, 86 deltagare 

Båda tillfällena var välbesökta och det fanns möjlighet att på förhand öva att använda programmet Zoom. 
För många deltagare var det en avgörande faktor för att kunna ta del av föreläsningen eftersom många 
deltog i virtuell verksamhet för första gången. 
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7 Avslutande frukostseminarium 19.11.2021 
Som avslutning på projektet ilaag, tillsammans i Österbotten, bjöds kollegor, frivilliga och 
samarbetspartners in till ett frukostseminarium på Ernst Salonger på Wasa Teater. Efter att ha njutit av 
frukostbuffé sammanfattade projektledarna vad som gjorts och vilka lärdomar som kommit längs med 
projektet. Efteråt tog vi del av Wasa teaters föreställning (gem)ensam som riktar sig till högstadieelever 
och berör frågeställningar kring ensamhet och gemenskap. Eftersom föreställningen tangerar samma 
tema som vårt projekt såg vi möjligheten att erbjuda våra kollegor och samarbetsparter att ta del av 
föreställningen med tillhörande för- och efterarbete lett av Nina Dahl-Tallgren. Det var en fin avslutning på 
projektet att få spendera en förmiddag tillsammans i trevlig gemenskap med god mat och samtidigt kunna 
dela med oss av våra erfarenheter från projektet och ge åhörarna något att ta med sig för framtiden. 
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8 Sammanfattning och tankar framåt 
Projektet ilaag, tillsammans i Österbotten, har mottagits positivt över hela fältet. Många har blivit 
medvetna om vad ensamhet kan leda till och det pratas mer om problemet i samhället. Under projektets 
gång har vi fått feedback från både privatpersoner, frivilliga, sjukvårdspersonal, socialarbetare och lärare 
som gett uttryck för att det är positivt att dessa frågor lyfts. Konkreta resultat har uppnåtts genom att nya 
nätverk skapats runt om i Österbotten och samarbeten på olika orter har inletts.  

I början av projektet arrangerade vi styrelseträffar mellan Folkhälsans lokalföreningar och Röda Korsets 
lokala avdelningar runt om i Österbotten samt olika lågtröskelverksamheter för människor att mötas. När 
pandemin slog till omformades projektets verksamhet: vi arrangerade en serie av webbinarier kring tema 
ensamhet och gemenskap, arbetade med att inkludera seniorer i digitala gemenskaper samt att utveckla 
väntjänsten i Österbotten. Utöver detta satte projektet fokus på målgruppen blivande och nyblivna 
pensionärer genom att arbeta med Tredje åldern-verksamheten för att förebygga ensamhet bland de som 
är i detta brytningsskede i livet. Att lyfta ämnet ensamhet till allmänheten har hela tiden funnits med som 
en röd tråd genom projektet.  

I och med coronapandemin ställs frågor gällande gemenskap och ensamhet på sin spets och efter 
pandemin kommer det att finnas ett ännu större behov av att söka sig till en gemenskap. Arbetet mot 
ensamheten är inte över och vi ser många möjligheter för fortsatt arbete. Vi vill lyfta fram Folkhälsans och 
Röda Korsets betydelsefulla arbete för att främja frivilligverksamhet och vi hoppas på mer resurser. Att 
arbeta frivilligt ger en stor möjlighet att skapa sociala kontakter, en känsla av tillhörighet och en 
meningsfull tillvaro. Det ger ömsesidiga positiva effekter, för personen som utför arbetet och den som tar 
emot hjälpen/deltar i verksamheten. 

En viktig del i arbetet med att förebygga ensamhet är att göra det enkelt och lättillgängligt att hitta till 
olika verksamheter, grupper och mötesplatser. En kartläggning av dessa samlat på ett ställe är något som 
kunde sänka tröskeln för att hitta till en verksamhet som intresserar. Detta är något som lyfts fram både i 
Thelanders rapport om ofrivillig ensamhet i Sverige samt rapporten från Storbritanniens regering.  

Genom ett fortsatt arbete med att introducera och stöda seniorer i digitala verktyg finns ökade möjligheter 
för seniorer att inkluderas i olika gemenskaper, även de digitala gemenskaperna. Samtidigt kan man på 
nya sätt nå ut med information om aktivitetsutbudet. Här ser vi möjligheterna för en digital plattform 
riktad till seniorer där seniorerna dels kunde få information och en överblick över de olika aktiviteter och 
verksamheter som finns tillgängliga, samlade på ett ställe. Utöver det kunde plattformen vara interaktiv 
och fungera som ett sätt för seniorerna att ta kontakt och söka t.ex. ett promenadsällskap.  

En annan möjlighet för att sänka tröskeln för att hitta till en gemenskap kunde vara en aktivitetslots. 
Någon som hänvisar en person som söker nya kontakter och gemenskaper till rätt ställe. Inspiration till en 
aktivitetslots har tagits från det arbete man gjort i Frome i Storbritannien för att motverka ensamhet. Där 
har man skapat en samhällsmodell som bygger på medmänsklighet bland invånare samt en ny struktur 
inom hälsovården för att fånga upp personer som upplever ofrivillig ensamhet. Både invånarna samt 
personal inom hälsovården arbetar med att hänvisa människor vidare till olika gemenskaper utgående från 
en databas där man kartlagt alla verksamheter och grupper som finns tillgängliga. Den brittiska modellen 
har inspirerat många tack vare dess fantastiska resultat, inte minst i minskade vårdkostnader. Under 
projektet har vi kommit i kontakt med Umeå universitet där man tagit inspiration av denna modell och har 
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startat ett forskningsprojekt kring social aktivitet på recept i samarbete med hälsovården. Här ser vi också 
stora möjligheter för samverkan mellan hälsovård, kommun och tredje sektorn. 

Det finns ingen enkel lösning på att motverka ensamhet. Men bland annat i ovan nämnda verksamheter 
ser vi möjligheter för fortsatt arbete. Ensam är inte stark. För att kunna göra en betydande skillnad 
behöver vi ”arbeit ilaag”. 
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9 Litteraturtips 
Här listar vi olika litteraturtips och artiklar kring ämnet ensamhet samt utifrån webbinarieseriens teman. 

• Att höra till: om ensamhet och gemenskap (2014) Peter Strang  
• Den hälsosamma gemenskapen med människor, djur, naturen och något större (2021) Peter 

Strang 
• Att vinna över ensamheten: psykologens bästa råd (2019) Anna Bennich 
• Du är inte ensam om att känna dig ensam (2018) Johanna Wahlgren & Madeleine de Jong 
• Together (2020) Vivek H. Murthy 
• The Compassion Project: A case for hope & humankindess from the town that beat loneliness 

(2020) Dr Julian Abel & Lindsay Clarke 
• Kavereita nolla: Lasten ja nuorten yksinäisyys (2015) Niina Junttila 
• Kaiken keskellä yksin: Aikuisten yksinäisyydestä (2018) Niina Junttila 
• Lev som du vill och inte som du lärt dig (2010) Jeffrey E. Young 
• Distraherad: Hjärnan, skärmen och krafterna bakom (2019) Sissela Nutley 
• Flourish (2011) Martin Seligman 
• Love 2.0: Finding Happiness and Health in Moments of Connection (2013) Barbara Fredrickson 
• Itsemyötätunto (2015) Ronnie Grandell 
• Irti itsekritiikistä: Löydä terve suhde itseesi (2018) Ronnie Grandell 

 

9.1 Länkar 
• Ilaag-projektets padlet: https://padlet.com/FRKOsterbotten/ilaag 
• Rapport Ensamhet dödar: ofrivillig ensamhet i Sverige (2020) Kerstin Thelander: 

https://arenaide.se/rapporter/ensamhet-dodar/ 
• Rapport om Storbritanniens samhällsarbete mot ensamhet, andra året (2021): 

https://www.gov.uk/government/publications/loneliness-annual-report-the-second-
year/loneliness-annual-report-january-2021 

• Rapport om Storbritanniens samhällsarbete mot ensamhet, första året (2020): 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/957928/Loneliness_Annual_Report_-_The_First_Year_V2.pdf 

• Hemsida för samhällsmodellen från Mendip, Storbritanninen: 
https://healthconnectionsmendip.org/ 

• Artikel Let’s Try Social Prescribing in Sweden (SPiS) – an Interventional Project Targeting Loneliness 
among Older Adults Using a Model for Integrated Care: A Research Protocol, Johansson, E., m.fl. 
(2021): https://doi.org/10.5334/ijic.5609 

• Helsingfors missions arbetsbok för att hantera ensamhet: 
https://www.helsinkimissio.fi/yksinaisyys/tilaa-yksinaisyystyokirja-avuksesi 
  

https://padlet.com/FRKOsterbotten/ilaag
https://arenaide.se/rapporter/ensamhet-dodar/
https://www.gov.uk/government/publications/loneliness-annual-report-the-second-year/loneliness-annual-report-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/loneliness-annual-report-the-second-year/loneliness-annual-report-january-2021
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957928/Loneliness_Annual_Report_-_The_First_Year_V2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957928/Loneliness_Annual_Report_-_The_First_Year_V2.pdf
https://healthconnectionsmendip.org/
https://doi.org/10.5334/ijic.5609
https://www.helsinkimissio.fi/yksinaisyys/tilaa-yksinaisyystyokirja-avuksesi
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