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DEN ENSAMMA 

STADEN –

Hur har pandemin 

påverkat 

vår upplevelse av 

ensamhet?
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Underliggande statistik

Mars 2019

• Enkät fokus ensamhet. Urval: ålder, kön, boendeform och boendeort.

• 1000 personer 18+

Juni 2020

• Enkät fokus pandemins påverkan. Urval: Stockholm, Västra Götaland 

och Skåne

• 1800 personer 18+ 

April 2021

• Enkät fokus pandemins påverkan. Urval: Stockholm, Västra Götaland 

och Skåne

• 1800 personer 18+ 

+
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Begrepp

Ensamhet - en subjektiv och negativ upplevelse av skillnaden mellan den 

önskade och faktiska nivån av sociala relationer.

Social isolation  - ett mer objektivt mått på en individs 

delaktighet i sociala förekomster. (Dahlberg, Frank, Lennartsson & McKee, 2020).



Händer det att du känner dig ensam?
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Utgör ensamheten ett problem för dig?*

* Av de som upplever 
ensamhet

29%

2019 2020 2021

35% 40%



Händer det att du känner dig ensam, och utgör 
ensamheten ett problem?

2019 2021

Ja, ofta/Ja, ibland
64% 56%

Genomsnitt
59%

Ja, ofta/Ja, ibland
71% 61%

Utgör ett problem
43% 37%
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18 - 24 år

ja nej

46%

54%

25 - 34 år

ja nej

43%

57%

35 - 44 år

ja nej

29%

71%

45 - 54 år

ja nej

26%

74%

55 - 64 år

ja nej

37%

63%

65 år eller äldre

ja nej

Utgör ensamheten ett problem för dig?*

*2021
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Den sociala distanseringen gör att jag känner mig 
mer ensam

42%

48%

42% 48%

Stämmer mycket/
stämmer fullt ut

Stämmer mycket/
stämmer fullt ut

2020 2021
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Pandemin har fått mig att inse hur viktigt det är 
att det finns platser att interagera med 
människor

42%

48%

57% 62%

Stämmer mycket/
stämmer fullt ut

Stämmer mycket/
stämmer fullt ut

2020 2021



”Tror att olika gemensamma aktiviteter såsom 
odlingsmöjligheter, verkstad för hobbyintressen mm 
öppnar upp för gemenskap.”

”Trevliga aktiviteter som anordnas av hyresvärden 
på gården där man bor, tex fikastund med lite 
information, skräpplockardagar, korvgrillning m.m.”



Topp 5 i värdering stadsbyggnadskvaliteter



Skapa fler mötesplatser med fokus på odling, återbruk 
& delade resurser

Reparera tillsammans



Säkerställ gemensamma mötesplatser i våra 
bostadsområden

Äldreboende/förskola, Origo arkitekter Kollektivhusboende , Danmark

Felleshus i Vallastaden, Linköping



Plattformar som möjliggör digitala möten

Kompis Sverige – Språkkompis online
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Pandemin har gjort mig medveten om hur viktigt 
det är med parker och naturområden i min 
närmiljö

42%

Stämmer mycket/stämmer fullt ut

59% (57 % 2020)

2021



Boende i större städer mer ensamma än de som 
bor i mindre städer/landsbygd*

*2019

47%

69%



1/3 av de svarande uppger att pandemin har gjort 
att de vill bo mindre tätbefolkat/ mer lantligt

*2020 och 2021



Pandemin har förstärkt skillnaderna –
upplevd ensamhet har ökat bland boende i 
flerbostadshus, oavsett upplåtelseform, 
medan den har minskat för boende i 
villa/radhus. 

67%* 2019

69%* 2021

48%* 2019

39%* 2021



Skapa ett större utbud av boendeformer med fokus 
på gemenskap och integration

Äldreboende/förskola, Origo arkitekter



Äldreboende/förskola, Origo arkitekter Kollektivhusboende , Danmark

Skapa ett större utbud av boendeformer med fokus 
på gemenskap och integration




