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Syftet med detta examensarbete är att sammanställa en forskningsöversikt kring 
ensamhet och dess effekter på ungas hälsa samt att kartlägga existerande 
verksamhetsformer och projekt med syftet att motverka ensamhet bland svenskspråkiga 
i Helsingfors. Arbetet behandlar ensamhet bland unga i åldern 13–17 år.  

De forskningsfrågor som arbetet strävar efter att besvara är 1) Hurudana 
forskningsresultat finns det kring ensamhet och unga? och 2) Hurudan verksamhet finns 
det för unga utgående från forskningsresultaten och med beaktande av vårt 
avgränsningsområde? 

Examensarbetet består av en forskningsöversikt som sammanställer tidigare forskningar 
kring ämnet ensamhet bland unga. Resultatet presenteras med en materialbaserad 
innehållsanalys. Med forskningsöversikten som utgångspunkt görs en kartläggning av 
verksamheter på svenska för unga i Helsingfors.  

Resultaten från forskningsöversikten visar att ensamhet påverkar unga både på 
individnivå och inom de ungas sociala nätverk. På individnivå behandlas den ungas hälsa, 
olika riskfaktorer för ensamhet samt olika faktorer som är kopplade till personlighet och 
identitet. Till det sociala nätverket hör den ungas familj, vänner och skola. Kartläggningen 
visar att det redan nu finns mycket verksamhetsformer och projekt som förebygger 
ensamhet i anknytning till individen och det sociala nätverket. Det kan ändå konstateras 
att det finns utvecklingsbehov inom vissa verksamhetsformer.  
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Summary 

The aim of this bachelor’s thesis is to create a research review about the topic loneliness 
and its effect on adolescents’ health. It also contains an investigation of existing types of 
activities and projects aiming to counteract the loneliness among Swedish speaking 
adolescents in Helsinki. The bachelor’s thesis focuses on loneliness among adolescents 
aged 13 – 17.  

The research questions in this report are 1) What kind of research results are there about 
loneliness and adolescents? And 2) What types of activities are there for adolescents, 
considering the research results and definition area of this thesis?  

The thesis is a research review that compiles previous research about the topic adolescent 
loneliness. The results are presented with material-based content analysis. The research 
review will be the starting point when mapping the different activities available for 
Swedish-speaking adolescents in Helsinki.  

The findings from the research review show that loneliness affects the adolescent both on 
an individual level and on the adolescent’s social network. The individual level covers 
health, different risk factors of loneliness and factors linked to personality and identity. 
The social network includes family, friends and school of the adolescent. Another finding 
of the study is that many types of activities and projects that counteract loneliness 
connected to the individual and the social network already exist. There are, however, 
needs for further development within some areas.  
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1 Inledning 

Enligt en undersökning som Yles program A2 gjorde år 2016 upplever var femte finländare 

ensamhet ibland, var tionde person ofta och var tjugonde person känner av den hela tiden. 

Ur denna statistik kunde man se att unga var en av de två åldersgrupperna som fanns mest 

representerade bland ensamma finländare. (Yle, 2016). Vid Östra Finlands universitet pågår 

som bäst ett mångårigt forskningsprojekt om ensamhet och dess resultat visar att en femtedel 

av de finländska 15-åringarna känner sig ensamma hela tiden. Vanliga följder av ensamheten 

är ökad användning av olika mediciner och ökad risk för att insjukna i olika folksjukdomar 

som diabetes, depression eller hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Niina Junttila, framstående 

forskare inom ensamhet i Finland, kan ensamheten dock förebyggas med hjälp av insatser 

från professionella och stödpersoner. Det behövs människor som har mod att lyssna på och 

vilja att hjälpa dessa ungdomar. Inom forskningsprojektet utvecklas moderna och konkreta 

lösningar för att förebygga ensamhet, bland annat en mobilapplikation som kan användas 

för att hitta nya vänner.  (Helsingin Uutiset, 2018). 

Det är inte bara i Finland som befolkningen påverkas av ensamhet, utan fenomenet är något 

som förekommer världen över. I Storbritannien har ensamheten blivit ett så omfattande 

samhällsproblem att man tagit itu med det på nationell nivå genom att i januari 2018 utnämna 

Tracey Crouch till landets, och samtidigt världens, första ensamhetsminister. Utnämnandet 

av en ensamhetsminister är ett resultat av rekommendationer från Jo Cox Loneliness 

Commission, som under år 2017 utförde ett gediget arbete för att stävja ensamhet bland olika 

samhällsgrupper. (Jo Cox Commission on Loneliness, 2019). 

I och med att ensamheten drabbar en stor del av befolkningen kan man anta att det föranleder 

stora kostnader för samhället på grund av ensamma personers behov av stöd och service från 

social- och hälsovårdssektorn. Därtill bör ihågkommas ensamhetens inverkan på 

individnivå. Ämnet känns därmed relevant att undersöka, i synnerhet ensamhet bland unga, 

eftersom ungdomsåren är en särskilt känslig och händelserik period i livet. I tonåren inleds 

processen att frigöra sig från föräldrarna och behovet av vänskapsrelationer blir allt 

viktigare. Detta brytningsskede medför utmaningar för den unga och att då samtidigt känna 

att hen är ensam och inte är delaktig i någon gemenskap, kan ses som en stor risk för den 

ungas välmående och framtida hälsa.  

Detta examensarbete är en del av projektet EnSamhörighet och utgör ett förprojekt för ett 

planerat samarbetsprojekt med en församling i Helsingfors. Syftet med examensarbetet är 
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att sammanställa en forskningsöversikt kring ensamhet och dess effekter på individens hälsa.  

Arbetet syftar också till att kartlägga existerande verksamhetsformer och projekt med syftet 

att motverka ensamhet för svenskspråkiga målgrupper i Helsingfors. Arbetet behandlar 

ämnet ensamhet bland unga i åldern 13–17 år. Åldern 13 är satt som nedre åldersgräns, 

eftersom man i denna ålder övergår från lågstadiet till högstadiet och i detta sammanhang 

ingår ungdomen ofta i nya gemenskaper till följd av klass- och skolbyte. Övre åldersgränsen 

vid 17 känns naturlig eftersom den unga blir myndig vid 18 års ålder och det medför många 

omställningar i och med den ungas nya rättigheter och skyldigheter. Enligt barnskyddslagen 

(2007/417) avser man alla som ännu inte hunnit fylla 18 år som barn (6 §), likaså i 

socialvårdslagen (2014/1301) avses barn personer under 18 år (3 § mom. 4).  Samtidigt 

börjar de flesta unga då vara på väg ut i vuxenlivet efter att ha slutfört sin gymnasie- eller 

yrkesutbildning.  

De frågor examensarbetet strävar efter att få svar på är: 1) ”Hurudana forskningsresultat 

finns det kring ensamhet och unga?” samt 2) ”Hurudan verksamhet finns det för unga 

utgående från forskningsresultaten och med beaktande av vårt avgränsningsområde?”. 

Forskningsöversikten avgränsades geografiskt så att den endast inkluderar forskningar som 

gjorts i samhällen och länder som påminner om den finländska kontexten, både sett till 

samhällsstruktur och kultur. Forskningar från Asien föll därför bort och endast forskningar 

från Europa, Australien och Amerika inkluderades. Avgränsningar angående kartläggningen 

av verksamhetsformer fanns redan i projektbeskrivningen och eftersom examensarbetet är 

en del av ett förprojekt för ett kommande projekt tillsammans med en församling i 

Helsingfors, utgör Helsingfors arbetets kartläggningsområde.  

2 Ungdomsåren och ensamhetens omfattning bland finländska 

ungdomar 

Detta kapitel berättar om hur situationen med ungdomars ensamhet ser ut i Finland idag, 

samt om utveckling och formande av identiteten under tonåren.  

2.1 Unga i Finland 

I Finland bodde det i slutet av år 2017 totalt 295 020 ungdomar i åldern 13–17 år 

(Statistikcentralen, 2018). Av dessa var totalt 26 167 personer, ca 8,9 % av totala 

åldersgruppen, bosatta i Helsingfors (Statistikcentralen, 2019). I undersökningen ”Hälsa i 

skolan” av Institutet för hälsa och välfärd från år 2017 framkommer att känslan av ensamhet 
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bland ungdomar i årskurs 8–9 och i gymnasier och yrkesläroanstalter är vanligare bland 

flickor än bland pojkar. Av flickor i årskurs 8–9 känner sig 12,6 % ensamma ganska ofta 

eller fortgående. Bland flickor i gymnasiet är den procentuella andelen 13,2 % och i 

yrkesläroanstalter 14,8 %. Bland pojkar är motsvarande siffror jämnare; i årskurs 8–9 var 

andelen 6,2 %, i gymnasiet 6,4 % och i yrkesläroanstalter 6,3 %.  De ungdomar som känner 

sig ensamma hela tiden ligger på 3 % för årskurs 8–9 (både pojkar och flickor) och 2,5 % 

för gymnasieelever och 2,7 % för studerande i yrkesläroanstalter. (Institutet för hälsa och 

välfärd, 2018). 

I ovanstående undersökning framkom att 8,5 % av eleverna i årskurs 8–9 inte har någon nära 

vän att prata med om personliga saker. För gymnasieelevernas del var motsvarande siffra 

7,2 % och i yrkesläroanstalterna 7,4 %. Intressant nog var skillnaderna mellan pojkar och 

flickor i alla åldersgrupper och skolor att flera av pojkarna upplevde att de saknade en nära 

vän (Institutet för hälsa och välfärd, 2018). I motsvarande undersökning bland elever i 

årskurs 4 och 5 framkom att endast 0,7 % av de tillfrågade inte ansåg sig ha en enda god 

vän, medan hela 95,3 % svarade att de har två eller flera (Institutet för hälsa och välfärd, 

2018). Ensamheten är en verklighet för många unga enligt resultaten ur Hälsa i skolan. 

Jämförelsen med resultaten från de lägre årskurserna visar också på att någonting händer när 

eleverna kommer i tonåren. En stor skillnad syns i att de unga som upplever att de inte har 

en enda nära vän ökar, både bland pojkar och flickor, och de som upplever sig ha flera nära 

vänner minskar.  

2.2 Ungdomsåren och identitetsutveckling 

Ungdomsåren från 13 år till 18 år har en avgörande roll i utvecklingen. Det finns stora 

skillnader mellan till exempel en 13-åring och en 18-åring och tiden där emellan, 

ungdomstiden, kan ses som en övergångsfas från barndomen till vuxenlivet. Barndomens 

utvecklingsbanor fullbordas då och en alltmer självständig och oberoende tillvaro tar form. 

Många av de roller man har i barndomen förändras, försvinner eller byter form. Tonårstiden 

präglas av puberteten vilket också medför nya former av relationer och deltagande i sociala 

aktiviteter. Ungdomstiden är på många sätt en avgörande tid för den unga stöter på många 

val som kan påverka resten av vuxenlivet. (von Tetzchner, 2001, s. 597).  Ett av de viktigaste 

kännetecknen för denna period är formande av den egna identiteten och frigörelsen från 

föräldrarna, vilket också leder till ett nytt och annorlunda sätt att relatera till dessa. Detta 

innebär att tonårstiden lätt fylls av konflikter och förhandlingar, vilket för föräldrarnas del 
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kan upplevas som splittring av familjen och som något av en förlust. (von Tetzchner, 2001, 

s. 597). 

 

Identitetsutvecklingen är också en central del av tonårstidens utveckling. Identitet kan 

förklaras som individens upplevelse av sin plats i ett större socialt sammanhang. 

Identitetsbildning handlar om att individen utforskar och väljer mellan värderingar och 

attityder som finner sin plats som en vuxen och självständig person i samhället. Identiteten 

handlar om vilka olika roller och positioner den vuxna personen ska ha i samhället och i 

vilka grupper hen vill vara en del av. Det kan handla om kön, sexuell läggning, livssyn, yrke, 

etnisk eller språklig grupp, klass och tillhörighet till ett lokalt område. När en ung person 

söker sig till nya sociala grupperingar medför det också att individen måste utveckla nya, 

möjligtvis tidigare okända sidor hos sig själv. Det gör också att tonåren lätt blir en tid av 

osäkerhet i och med förändringar i sociala och personliga dimensioner och ungdomar ställer 

frågor om mening och innehåll i livet på ett sätt som inte förekommer i barndomen. (von 

Tetzchner, 2001, ss. 600-601). 

3  Definitioner av centrala begrepp 

I följande avsnitt definieras begreppen ensamhet, social ensamhet, emotionell ensamhet, 

gemenskap samt hälsa och välbefinnande.  

3.1 Ensamhet 

En människa som känner ensamhet befinner sig, enligt Niina Junttila (2015, s. 13, 18), i ett 

negativt psykiskt tillstånd där hen känner ångest över kvalitetsmässigt eller kvantitetsmässigt 

bristfälliga människorelationer. Ensamhet är känslan av att inte ha någon att tala med och att 

inte ha någon som förstår ens tankar, känslor och önskningar. Detta kan ta sig uttryck som 

en känsla av att inte höra till eller att vara utanför en gemenskap som man fysiskt är en del 

av, till exempel en elev i en skolklass. Ensamhet definieras olika inom olika vetenskaper och 

tidsepoker, men Junttila har sammanfattat fyra olika saker som ofta dyker upp eller 

sammankopplar de olika definitionerna: 1) Att känna ensamhet beror på brister i individens 

människorelationer, antingen mängdmässigt eller kvalitetsmässigt. 2) Ensamheten är alltid 

subjektivt upplevd och endast individen själv kan avgöra om hen känner sig ensam. Behovet 

av sociala relationer varierar mellan individer. 3) Ensamhet är relativt obundet till sociala 

nätverk och fysiskt avstånd, eftersom människan kan vara själv utan att känna ensamhet och 
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vara omgiven av människor men ändå känna sig ensam. 4) Ensamheten är, till skillnad från 

att vara själv, alltid en ångestfylld och obehaglig upplevelse.  

Junttila (2018, s. 16) definierar social ensamhet som ett tillstånd då det sociala nätverkets 

omfattning eller mängden människorelationer inte motsvarar det man önskar. Upplevelsen 

av vad som är en tillräcklig mängd människorelationer varierar på individnivå. För någon 

kan två vänner vara tillräckligt medan någon annan kanske behöver åtminstone femtio 

relationer i sitt liv. Det centrala är trots allt kvaliteten på relationerna framom kvantiteten, 

samt hur väl fungerande och betydande dessa anses vara för individen. Social ensamhet, eller 

det som Peter Strang (2014, s. 30-31) kallar för interpersonell ensamhet, är när man blir 

påtvingad ensamheten vid avsaknad av familj, vänner och sociala kontakter. Ensamhet har 

en förmåga att skapa ännu mera ensamhet och utanförskap. Ju längre en ensamhet har pågått 

desto svårare blir det för individen att återgå eller hitta tillbaka till en gemenskap.  

Emotionell ensamhet är enligt Junttila (2018, s. 16) en mer osynlig, men också mer skadlig 

form av ensamhet än den sociala ensamheten. Emotionell ensamhet leder oftare till ångest, 

depressioner och avsaknad av känsla av betydelse. Emotionell ensamhet avser saknad av en 

nära vän, en så kallad själsfrände, syster eller bror som kan erbjuda en nära och pålitlig 

vänskap. Avsaknaden av en nära vän framkallar ofta en känsla hos individen av att det inte 

finns någon som förstår en och respekterar en, eller någon som man kan lita på och som finns 

där som ens vän oavsett vad som händer. Att hitta en person som tar bort den emotionella 

ensamheten är svårt, men då man väl gör det, varar vänskapen oftast livet ut. 

Bandet mellan individen och samhället bygger enligt Sitra (u.å.) på känslan av gemenskap. 

Gemenskap och samhörighet är en viktig förutsättning för människans existens och 

funktioner. Det vanliga är att människan känner gemenskap kopplat till en plats eller till ett 

visst tema. Som exempel på detta är att man kan känna gemenskap med sin familj, släkt och 

sin hemby. I och med urbaniseringen har känslan av gemenskap minskat och idag känner 

man vanligen gemenskap via intressen, tankesätt eller verksamheter som också kan vara 

endast digitalt placerade. Människan har specifik en roll i de gemenskaper hon är en del av, 

vilket inverkar på sättet att agera och förhålla sig till omvärlden. (Sitra, u.å.). Att vara 

medlem i en gemenskap inger en känsla av att höra hemma någonstans och att man känner 

samhörighet med gemenskapens övriga medlemmar. Medlemskapet i gemenskapen är 

viktig, eftersom den skapar en känsla av trygghet och möjlighet som människans psyke 

behöver. Det inverkar också på självkänslan och är en byggsten för individens 

självacceptans. (Hyyppä, 2007, ss. 31-32).  
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3.2 Hälsa och välbefinnande 

Begreppet hälsa kan beskrivas på olika sätt, eftersom den alltid har värderats centralt i 

människans liv. Så länge man är ung och frisk tar man en god hälsa för given och som något 

självklart, men när man plötsligt drabbas av någon sjukdom eller ens livssituation ändras, 

kan också den egna hälsan drabbas. Världshälsoorganisationens (WHO) definition på hälsa 

är från år 1946 och används fortfarande, översatt till svenska: ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller 

svaghet” (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005, s. 39).  Själva hälsobegreppet 

förknippas ofta med en sund livsstil och fysiska aktiviteter. Hälsa i betydelse av 

funktionsförmåga hör nära samman med hälsa i bemärkelsen frånvaro av sjukdom. Man kan 

dela in hälsan i en kroppslig och i en själslig funktionsförmåga. Av den kroppsliga 

funktionsförmågan är funktionsförmågan utåt den primära. Den kan vara en nedsatt funktion 

eller skada som påverkar personens förmåga att klara av vardagen. Den själsliga, mentala 

eller psykiska hälsan är svårare att definiera. Det används olika formuleringar av definitionen 

på själslig hälsa, men grundtanken är att det beskriver en persons förmåga att anpassa sig till 

livets olika varierande förhållanden och påfrestningar. (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, & 

Skaug, 2005, ss. 28-37.) 

Aaron Antonovsky (1923–1994), var intresserad av att ur ett medicinskt sociologiskt 

perspektiv förstå vad som var orsaken till att vissa personer klarar bättre av att upprätthålla 

hälsan, trots att de utsätts för svåra påfrestningar. Han betonade hälsa framom sjukdom och 

använde begreppet salutogen som sin modell. Ordet kommer från latinets salus (hälsa och 

välfärd) och grekiska genesis (födelse eller ursprung). Han förklarar begreppet med känslan 

av sammanhang, kasam, som är centralt för hälsan. Om man förstår situationens 

sammanhang, har man också lättare att identifiera den svåra situationen. Antonovsky ansåg 

att om människan förstår sammanhanget och kan se helheten i sin situation, kan hen uppleva 

sin situation begriplig, meningsfull och hanterbar. (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 

2005, ss. 42-43.)  

Välbefinnande och livskvalitet är begrepp som används för att beskriva hur hälsan och livet 

överlag upplevs. Det finns ett flertal vårdteoretiker som har sin syn på förhållandet mellan 

hälsa och ohälsa samt känsla av välbefinnande och illabefinnande. Antingen ses hälsan som 

en del av välbefinnandet eller så ses välbefinnandet som en del av hälsan. Ett annat synsätt 

är att se hälsan som en väg till välbefinnande eller välbefinnande som en väg till hälsa. Vid 

tolkning av WHO:s definition kan hälsan ses som en resurs och ses som en förutsättning för 
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det mänskliga livet och den sociala utvecklingen, men också samtidigt som en del av 

välbefinnandet. (Medin & Alexanderson, 2009, ss. 75-79.) 

Ett välbefinnande kan bestå av följande komponenter: det fysiska där dagliga sysslor utförs, 

det sociala när vänner ses, det känslomässiga eller emotionella där känslor och stress klaras 

av, det intellektuella där information fås genom studier, det andliga då det finns en tro på 

något, det sysselsättningsmässiga där fritiden och arbetet har en balans och det 

omgivningsmässiga där hälsan påverkas av ett sund sätt att leva. (Kozier, Erb, Berman, & 

Snyder, 2014, ss. 47-48.) 

4 Metoder 

Detta examensarbete består av en forskningsöversikt, där resultatet presenteras med en 

materialbaserad innehållsanalys. Forskningsöversikten är en systematisk sammanställning 

av tidigare forskningar som behandlar ämnet ensamhet bland unga. I och med att 

forskningsöversikt används som metod kommer urvalsprocessen att vara en del av 

datainsamlingen och ingå i denna. Dataanalysen görs som en materialbaserad 

innehållsanalys. En del av arbetet är en kartläggning över befintlig ungdomsverksamhet som 

arbetar för att motverka ensamhet i Helsingfors. Informationen om verksamheterna samlas 

in genom att vi gör en lista på tänkbara arrangörer av ungdomsverksamhet och läser dessa 

aktörers webbplatser. I detta kapitel behandlas även arbetsprocessen, etiken och 

tillförlitligheten. 

4.1 Materialbaserad innehållsanalys 

I innehållsanalysen strävar vi efter att ordna material till en kompakt och informativ helhet, 

utan att för den skull förlora det viktiga innehållet i materialet. Innehållsanalys är en metod 

som kan användas då man vill forma en generell bild av det fenomen man undersöker.  

(Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 103). Två kända analysmetoder är deduktiv och induktiv 

analys, där termernas namn baserar sig på logiken bakom hur slutsatserna dras då man 

analyserar. Vid deduktiv analys tolkar skribenten fakta utifrån ett generellt plan neråt till 

något mer specifikt enskilt, medan induktiv analys utgår från att se enskilda fakta och dra 

generella slutsatser. Tuomi & Sarajärvi (2012, 95–96) refererar Eskolas uppdelning i tre 

olika analysformer: materialbaserad, teoribunden och teoribaserad analys, som beaktar 

faktorerna som styr analysen bättre än vid deduktiva och induktiva analyser. Vid en 

materialbaserad analys strävar man efter att forma en teoretisk helhet utifrån ett valt 
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forskningsmaterial. Tanken är att inte på förhand bestämma vilka analysenheter man 

fokuserar på och inte heller låta tidigare observationer, information och teorier om 

fenomenet som undersöks inverka på analysen. Skribenten ska skapa analysen utgående från 

vad materialet i verkligheten visar. Materialbaserad analys är till en viss del en induktiv 

analys, eftersom logiken hur man drar slutsatser är densamma.  

Utmaningen med att genomföra en materialbaserad analys är att man vanligen utgår från 

tanken om teoribaserade observationer. Detta avser att det inte finns objektiva och ”rena” 

observationer utan att till exempel tidigare använda begrepp och metoder alltid styr forskaren 

och på så vis påverkar analysresultaten. Frågan är om analysen då verkligen sker utgående 

från materialets upphovsmäns villkor eller om det är forskarens egna förutfattade meningar 

som styr analysen. Detta problem kan, enligt fenomenologisk-hermeneutisk tradition, lösas 

genom att forskaren antecknar sina egna förutfattade åsikter för att sedan kunna förhålla sig 

till dem under forskningens gång. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 96)  

Tuomi & Sarajärvi (2012, s. 101) refererar Miles & Hubermans sätt att utföra en 

materialbaserad analys. Processen inleds med att se på materialet och ställa materialet 

frågorna som man önskar besvara i sin forskning. Föremålet för intresse identifieras och de 

väsentliga meningarna förenklas till överskådliga uttryck. Därefter grupperar man dessa 

förenklade uttryck enligt hur de hänger ihop, så att de bildar en kategori med ett övergripande 

namn. Denna fas av analysen är den mest kritiska, eftersom forskaren bildar sin uppfattning 

om helheten då hen skapar kategorierna. De uttryck som har ett samband bildar alltså en 

kategori och sedan fortsätter processen genom att man skapar underkategorier och 

övergripande kategorier, som också namnges. Till slut har analysen kommit fram till ett 

resultat med underkategorier, kategorier och övergripande kategorier som tillsammans ger 

svar på forskningsfrågan. 

Riskerna med en innehållsanalys som är induktiv, vilken den materialbaserade 

innehållsanalysen är till en viss del, är att slutsatserna som dras är upprepningar av vad som 

redan sagts i det undersökta materialet. Detta kan leda till att resultaten i studien inte kommer 

att klargöra syftet med studien, där tanken är att beskriva och förklara det undersökta 

materialet. Då är risken med en induktiv innehållsanalys att den bara blir en beskrivande del. 

Ett annat problem kan vara att avgöra hur omfattande en studie ska vara för att tillräckligt 

bra ge resultat och för att av den kunna dra generella slutsatser. (Priebe & Landström, 2017, 

ss. 30-31). För att undvika dessa risker och se till att innehållsanalysen har en så hög 
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tillförlitlighet som möjligt, krävs det att alla steg i analysen beskrivs tydligt, så att de resultat 

som redovisas lätt kan kontrolleras (Danielsson , 2017, ss. 290-291). 

Med tanke på examensarbetets syfte, att skapa en forskningsöversikt kring ensamhet och 

dess effekter på individens hälsa, var materialbaserad analys en lämplig metod att välja för 

innehållsanalysen. Med hjälp av den materialbaserade analysen kunde vi sammanställa en 

teoretisk helhet utgående från resultat som berör ensamhet i de valda forskningsartiklarna. 

Tanken med forskningsöversikten var att så fördomsfritt som möjligt gå in och se vad 

forskningen säger om ämnet, utan att låta tidigare teori, lärdomar och åsikter styra vad som 

inkluderas i resultatdelen. Detta kunde förverkligas med hjälp av materialbaserad analys. 

4.2 Arbetsprocessen 

Figur 1 nedan visar de tre stegen i arbetsprocessen för forskningsöversikten: 

problemformulering, urval och datainsamling samt analys av innehållet. 

 

Figur 1. Forskningsöversiktens arbetsprocess. 

 

Genom att ge examensarbetet en god struktur och tydligt beskriva processen förklaras för 

läsaren hur man uppnår arbetets syfte. Läsaren har då en möjlighet att bedöma ifall 

metoderna är relevanta och även bedöma studiens kvalitet. Enligt Kristensson (2014, s. 18-
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20) skall metodavsnittet innehålla tre delar: urval, datainsamling och dataanalys.  Rosén 

(2017, s. 375) har gjort upp en checklista som är bra att följa under arbetets gång. Vid 

uppgörande av en systematisk översikt är det bra att börja med att precisera frågeställningen. 

Därefter söker man artiklar, väljer och värderar dem och grovsållar dem genom att läsa 

abstrakten. Urvalet görs vid granskningen av artiklarna och samtidigt värderar man 

studiernas kvalitet. När detta är gjort sammanställer man en tabell och sammanfattar 

resultatet av artiklarna i en presentation.  

Första skedet av arbetsprocessen i forskningsöversikten var att formulera korrekta 

frågeställningar som kunde besvara examensarbetets syfte, vilket Rosén (2017) förespråkar. 

Därefter söktes artiklar i databaserna EBSCO, PubMed och UTU Tutkimusportaali. I dessa 

databaser hittades en tillräcklig mängd forskningsartiklar som kunde utgöra underlag för 

innehållsanalysen. Databaserna Medic och SveMed användes också, men de gav inga 

relevanta forskningar för detta ämne. Genom att använda sökorden: loneliness, child, youth, 

youth or adolescents or young people or teen, consequences or effects or outcomes, causes, 

health och healthcare, hittades artiklar med forskningar som berör ungdomars ensamhet. 

Förutom att använda dessa sökord begränsades sökningen med följande kriterier: 

publiceringsår 2008 – 2018, fulltext, vetenskapliga tidskrifter och artiklar från Europa, 

Australien samt Amerika. Motiveringen till den geografiska avgränsningen i sökningen är 

att vi ville fokusera på välfärdssamhällen som påminner om det finländska samhället. En 

artikel från Brasilien, vars samhälle inte påminner om det finländska, har dock använts, 

vilket motiveras med att artikelns forskning om ensamhet och idrott var den enda i sitt slag. 

Vi anser att det man forskat kring i den artikeln är allmängiltigt oavsett geografiskt läge. 

Ensamhet är ett omfattande forskningsområde att utgå ifrån, vilket gjorde att vi valde att 

enbart välja forskningar som är rätt nyutkomna och som specifikt eller delvis behandlar 

ungdomars problematik kring ensamhet.  

Följande steg i urval och materialinsamlingen, enligt Rosén (2017), var att välja, värdera och 

grovsålla materialet. Av de artiklar som hittades med tidigare nämnda sökord, läste vi 

igenom abstrakten, och 18 artiklar valdes ut av dessa (n = 18), eftersom de innehöll 

forskningsresultat som kunde stöda examensarbetets syfte. För att åskådliggöra de valda 

forskningsartiklarna, sammanställdes de i en tabellform (bilaga 1) och följande steg var en 

noggrannare genomläsning av samtliga artiklar. Denna fas resulterade i att tre artiklar ströks 

från listan, eftersom de inte var relevanta för frågeställningarna. Den slutliga mängden 

artiklar som sedan kunde användas i innehållsanalysen blev 15, publicerade år 2012 – 2017. 
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Nästa steg i arbetsprocessen var att vi började läsa igenom forskningsartiklarna samt markera 

och plocka ut de resultat som på något vis berörde ungas ensamhet. Dessa utvalda uttryck 

och resultat ur varje artikel samlades i ett gemensamt dokument. För att uppnå en bättre 

tillförlitlighet och för att säkerställa att resultaten tolkats korrekt, lästes alla artiklar av två 

personer. Samtliga forskningsartiklar var skrivna på engelska, vilket är en utmaning att 

beakta, eftersom feltolkningar riskerar att försämra tillförlitligheten. En mängd resultat fanns 

nu att utgå från och därefter började vi kategorisera de resultat som hade likheter och berörde 

varandra. Kategorierna hälsa, riskfaktorer, personlighet och identitet, familj, vänner och 

skola uppstod. Vi diskuterade och reflekterade i detta skede tillsammans över vilka 

kategorierna skulle bli. I detta skede fanns en stor mängd resultat om ensamhet bland unga, 

så för att underlätta arbetsprocessen skapades en figur (figur 2, presenteras i kapitel 5), som 

blev ett värdefullt verktyg då innehållsanalysen gjordes. Med hjälp av figuren kunde man se 

en tydligare helhet och börja skapa underkategorier och övergripande kategorier från alla 

utplockade resultat. Under arbetets gång kunde man märka att alla i gruppen hade lite olika 

uppfattning om hurudana resultat som skulle inkluderas i innehållsanalysen. Till exempel 

hade en gruppmedlem valt ut resultat som också indirekt berör ensamhet, medan de andra 

endast hade valt ut resultat som direkt kopplas till ensamhet och tydligt uttrycks i skrift i 

artiklarna. Vi beslöt att ifall det inte uttrycks tydligt att ensamhet var en bakomliggande 

orsak till forskningsresultatet, hade ett samband med eller var en följd av det som skrevs, så 

skulle resultatet inte inkluderas.  

Kartläggningen av verksamhetsformer inleddes med en övergripande brainstorming 

gällande organisationer, föreningar och verksamheter som var bekanta sedan tidigare. 

Utgående från de kategorier som kom fram i innehållsanalysen listades ytterligare 

organisationer och verksamhetsformer som kunde tänkas existera i huvudstadsregionen. I 

det här skedet utökades listan ordentligt. Alla dessa organisationer och föreningar fördes in 

i en tabell (bilaga 2). Som följande steg gjordes sökningar på Google, dels på de 

organisationer, föreningar och verksamhetsformer som listats tidigare, dels som öppna 

Google-sökningar med sökorden verksamheter för unga Helsingfors och ungdomar 

spelberoende Helsingfors. Resultaten från Google-sökningarna ledde vidare till nya 

organisationer och föreningar som arbetar med ungdomar på svenska i Helsingfors. En 

organisation kontaktades också per e-post, Allianssi, som är en takorganisation inom 

ungdomssektorn. Resultaten från sökningarna sammanställdes i en tabell med den viktigaste 

informationen om verksamheterna, så som syfte och metoder med verksamheterna, 
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målgrupp och verksamhetsområde. I en av kolumnerna i tabellen analyserades 

verksamheterna utgående från de kategorier som framkom i innehållsanalysen. 

4.3 Etik 

I all forskning bör man reflektera över de olika etiska riktlinjerna och god vetenskaplig 

praxis. Man kan säga att vetenskaplig forskning är etiskt rätt och tillförlitlig, samt att 

resultaten kan räknas som trovärdiga endast om forskningen gjorts enligt god vetenskaplig 

praxis. Det betyder att forskningen skall följa de etiska principerna för humanvetenskaperna 

och respektera den undersökta personens självbestämmanderätt, undvika skador och se till 

att personlig integritet och dataskydd finns. Forskningsetiska delegationen (2012), TENK, 

har gjort upp centrala punkter som förklarar vad god vetenskaplig praxis är.  Stommen i en 

etiskt korrekt gjord forskning är att man haft förfaringssätt som är hederliga samt att man 

varit omsorgsfull och noggrann vid dokumentationen och presentationen av 

undersökningsresultatet. Man har använt dataanskaffnings-, undersöknings- och 

bedömningsmetoder som uppfyller kraven på etiskt hållbar forskning. (Varantola, Launis, 

Helin, Spoof, & Jäppinen, 2013, ss. 18-19). 

Öppenhet är viktigt vid presentation av materialet. Forskare skall ta hänsyn till andra 

forskares arbeten och hänvisa till dem på ett korrekt sätt och deras arbeten skall respekteras 

i presentationer. Vid planeringen av en forskning skall man iaktta största noggrannhet så att 

alla krav på vetenskapligt skrivande uppfylls. Det inbegriper att forskningstillstånd har 

anskaffats och att en etisk bedömning har utförts på förhand. Alla medlemmar i 

forskningsgruppen har uppgjort ett avtal om rättigheter, upphovsrättsliga principer, samt har 

ett avtal om ansvar och skyldigheter. Alla deltagare skall också komma överens om 

användningen och förvaringen av forskningens slutresultat. (Varantola, Launis, Helin, 

Spoof, & Jäppinen, 2013, ss. 18-19). 

Varje forskare ansvarar själv för att man iakttar god forskningspraxis. Det är viktigt att 

minnas att hantera en forskning rätt, då avvikelser från god vetenskaplig praxis anses vara 

oetisk och ohederlig verksamhet. Det kan skada den vetenskapliga forskningen och 

resultaten kan bli värdelösa. När man talar om avvikelser från god vetenskaplig praxis avser 

man oetisk och ohederlig verksamhet, antingen genom avsiktligt gjorda handlingar eller 

slarv. Dessa kan vara påhittade observationer, förfalskning av observationer och material, 

plagiering, stöld av annans material. (Varantola, Launis, Helin, Spoof, & Jäppinen, 2013, ss. 

19-21) 
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Vid val av forskningsartiklar var ett etiskt tankesätt riktgivande. Artiklarna valdes i 

vetenskapliga databaser och forskningarna granskades samt konstaterades vara etiskt 

korrekta. De artiklar som valdes med tanke på syfte och problemformulering, hade ett 

tillräckligt stort urval vid undersökningarna samt resultaten var noggrant dokumenterade och 

presenterade. Vår arbetsprocess har beskrivits samt artiklar och övriga referenser har 

kontrollerats och godkänts som vetenskapliga eller som relevant godtagbar litteratur.  

4.4 Tillförlitlighet  

Vid val av alla metoder gäller det att kritiskt granska insamlingen av information för att 

avgöra hur tillförlitlig den är. Man kan använda reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet 

(giltighet) för att få svar på hur tillförlitliga utvalda artiklar är och hur väl de besvarar 

frågeställningar. (Bell, 2000, ss. 89-90). Validitet och reliabilitet beskriver hur hög tillitsgrad 

en forskning har. Hög validitet behöver inte innebära hög reliabilitet, men hög reliabilitet 

innebär ofta hög validitet. Validitet kan beskrivas som hur giltigt ett mätresultat är, om man 

fått svar på det man avsett mäta, eller om mätresultatet har kunnat påverkas av andra faktorer. 

Är reliabiliteten hög så är mätresultaten stabila och precisa; om man gör mätningen flera 

gånger ska man alltså varje gång få samma resultat. (Befring, 1994, ss. 60-61). 

Tillförlitligheten eller trovärdigheten i ett arbete kan bestå av följande begrepp: trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdigheten beskriver för läsaren att 

innehållet i arbetet är rimligt och bygger på fakta. Triangulering, där problemet ses ur flera 

synvinklar, är ett sätt att stärka trovärdigheten. För att visa pålitligheten i ett arbete, beskriver 

skribenterna sin förförståelse och belyser öppet hur tidigare erfarenheter har påverkat 

datainsamling och dataanalys. Bekräftelsebarheten ökar om analysprocessen beskrivs tydligt 

och skribenterna öppet visar sina ställningstaganden under hela arbetsprocessen. 

Överförbarheten visas hur resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. För att 

resultatets överförbarhet ska kunna mätas så bör själva resultatet vara tydligt och klart 

skrivet, dessutom bör de tre tidigare begreppen också vara stadigt förankrade i processen. 

(Mårtensson & Fridlund, 2017, ss. 431-433).  

Utgående från resultaten i de vetenskapliga baserna valdes både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar. De valda sökorden hade betydelse då man gallrade fram relevanta artiklar som 

besvarade de frågor som ställts. Artiklarna som valdes har inte granskats enskilt med tanke 

på validitet och reliabilitet, utan de valdes utgående från om de kan ge svar på hur ungdomars 

ensamhet hanteras. Man har även beaktat att de forskare som har skrivit artiklarna kan ha 
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haft ett annat syfte med sina forskningar än detta arbete. Syftet i detta arbete är att ge en så 

övergripande bild som möjligt av ensamhet bland ungdomar som är 13 – 17 år gamla. 

Artiklarna valdes också för att försöka få ett så täckande material som möjligt sett ur olika 

synvinklar. Ingen av oss har tidigare erfarenhet av ämnet som skulle ha kunnat påverka 

insamlandet av data.  

Arbetsprocessen med att granska materialet till forskningsöversikten inleddes med att de 

utvalda 18 artiklarna delades upp mellan gruppmedlemmarna, som gjorde en omsorgsfull 

läsning för att plocka ut relevanta resultat med tanke på temat. I detta skede kunde ytterligare 

tre artiklarna väljas bort på grund av att de inte var aktuella för syftet. Fynden från 

artikelgranskningen antecknades och sammanställdes i ett dokument som blev grunden för 

innehållsanalysen. För att försäkra att materialgranskningen var tillförlitlig, gjorde 

gruppmedlemmarna härefter ytterligare en granskning av varandras artiklar. Samtliga 

artiklar har med andra ord granskats av två personer, för att garantera att inget relevant 

missats eller att man av misstag plockat med sådan information som var resultat från någon 

annan tidigare forskning än den som artikeln handlade om. 

Kartläggningen av befintliga verksamheter för ungdomar i Helsingfors har utförts på ett 

objektivt sätt. Insamlandet av data har skett genom att dela in verksamheterna i tre sektorer: 

offentliga sektorn, tredje sektorn och församlingarna. De olika verksamhetsformerna har 

hittats på de olika aktörernas webbplatser. En av gruppmedlemmarna har ett 

arbetsförhållande vid en av församlingarna i Helsingfors, vilket varit en resurs då 

kartläggningen av verksamheterna vid de olika församlingarna gjordes.  

5 Resultat från innehållsanalysen 

En forskningsöversikt har gjorts med hjälp av en materialbaserad innehållsanalys utgående 

från artiklarna som valdes ut enligt avgränsningarna. Figur 2 åskådliggör en 

sammanställning av de kategorier som växte fram ur materialet i innehållsanalysen. Som 

redan beskrevs i metodkapitlet, plockades relevanta resultat ut från forskningarna och sedan 

skapades kategorierna hälsa, riskfaktorer, personlighet och identitet samt familj, vänner och 

skola (blåa lådor i figur 2). Dessa kategorier trädde rätt tydligt fram som gemensamma 

nämnare och benämningar då man började fundera kring vad alla fristående 

forskningsresultat om ungdomars ensamhet hade för likheter.  
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Figur 2. Ungdomars ensamhet 

 

Därefter fördes ytterligare diskussion kring hur dessa sex kategorier kunde delas upp på en 

mer generell nivå och slutresultatet blev de två övergripande kategorierna individen och det 

sociala nätverket. Kategorierna hälsa, riskfaktorer samt personlighet och identitet innehåller 

forskningsresultat som berör individuella faktorer som påverkas av, leder till eller har en 
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koppling till fenomenet ensamhet. Det sociala nätverket inkluderar forskningsresultat som 

tar upp hur sådana aspekter som berör familj, vänner och skola och kan kopplas till 

ungdomars ensamhet. Alla dessa kategorier ingår i det sociala nätverket för unga. I figuren 

om ungdomars ensamhet har även inkluderats totalt 25 underkategorier (de röda lådorna i 

figur 2), som tjänade som hjälpmedel under analysprocessen. De sammanfattar 

forskningsresultaten på ett kortfattat och tydligt sätt.  

Uppbyggnaden av resultaten ur innehållsanalysen presenteras i kapitel 4.1 och 4.2 i omvänd 

ordning från analysens egentliga steg, med motivering att det blir mer logiskt och smidigt 

för läsaren att följa den på detta sätt. Först presenteras alla resultat som hör till den 

övergripande kategorin individen, och därefter presenteras resultaten från det sociala 

nätverket. Av visuella skäl valde man att koda artiklarna som användes i innehållsanalysen 

med siffror. Hänvisningarna i texten är markerade med siffrorna 1 - 15 istället för med 

traditionell källhänvisning och kodnumren finns angivna i artikelöversikten som hittas i 

bilagorna (bilaga 1).  

5.1 Individen   

I detta avsnitt presenteras vilka forskningsresultat som påträffats om ensamhet som berör 

den unga på ett individuellt plan. Forskningsresultaten berör den unga individens hälsa, olika 

riskfaktorer som ökar risken för ensamhet bland unga och individuella egenskaper som 

kopplas till ungdomens personlighet och identitet. 

Hälsa  

Det finns kopplingar mellan ensamhet och dålig hälsa och social isolering bland unga (12). 

Ungdomar som känner sig ensamma uppvisar även hälsorelaterade symptom, 

både somatiska och psykiska. De uppger oftare att de lider av hälsorelaterade symptom som 

huvudvärk, ångest, depressiva symptom och andra somatiska symptom, som till exempel 

problem med magen eller huden. Samma forskning visar även att pojkar uppvisar de nyligen 

nämnda symptomen i större utbredning än flickor. (2)   

Forskningen visar att ensamhet också har en tydlig roll i sambandet mellan ångest och 

depression. Detta resultat syns både bland ungdomar som vistas i skolmiljö och bland 

ungdomar som vårdas på rehabiliteringshem. Även då urvalet i skolmiljön delades in i en 

äldre (årskurser 7–12) och en yngre (årskurser 2–6) grupp förblev resultatet det samma. 
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Speciellt negativa känslor inverkar på upplevelsen av ångest hos de ungdomar som vårdas 

vid rehabiliteringshem. (6)   

Ungdomar med funktionsvariationer upplever mera ensamhet, ångest, depression och har 

oftare en svag självkänsla jämfört med ungdomar utan funktionsvariationer. Likaså upplever 

ungdomar med kroniska sjukdomar de tidigare nämnda känslorna.  Ungdomar med 

funktionsvariationer bär med sig dessa känslor in i vuxenlivet, medan ungdomar med 

kroniska sjukdomar endast upplever dem i ungdomsåren. Pojkar med funktionsvariationer 

upplever mera ensamhet och uppvisar sämre skolkompetenser än flickor med 

funktionsvariationer. (11)  

Forskning visar även att svag social kompetens hos unga kan medföra psykosociala problem 

längre fram, i form av ensamhet, social ångest och social fobi. Samma forskning mäter 

faktorer som senare kan leda till ensamhet och social ångest, och visar att ungdomar som 

själva anser sig ha dålig samarbetsförmåga och låg inlevelseförmåga, har en större risk för 

att senare känna social och emotionell ensamhet. (5)  

Riskfaktorer  

Flickor ligger mera i riskzonen än pojkar för att känna sig ensamma. Enligt en studie gjord i 

USA, Tjeckien och Ryssland låg den procentuella skillnaden mellan könen på 4,5 – 8 %. 

(2)   

Ensamhet kan tydligt kopplas till ungas användning av olika actionrollspel och det är mera 

vanligt bland flickor. Också spelberoendet i sig självt ökar risken för ensamhet. Inom 

spelberoendet har utförts forskning som visar att det är vanligare för pojkar än flickor att bli 

beroende av alkohol, vilket i sin tur innebär en större risk för marginalisering (6).   

Ett regelbundet och kraftigt alkoholbruk har en koppling till högre nivåer av ensamhet och 

social isolering (15). 

Att utsättas för mobbning i vänskapskretsen är en faktor som ökar sannolikheten för att 

uppleva ensamhet, enligt forskning (2).  

Kroniskt sjuka ungdomar och ungdomar med funktionsvariationer representerar grupper där 

risken är stor att bli marginaliserad. Ungdomar med funktionsvariationer har också mera 

mentala hälsoproblem. Dessa är kopplade till bristande delaktighet i samhället, till exempel 

på grund av låg utbildningsnivå, låg inkomst och isolerat boende. (11)  
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Personlighet och identitet  

Ungdomars sociala kompetenser har en inverkan på den egna upplevelsen av ensamhet. 

Enligt forskningar kan man se samband mellan svaga sociala kompetenser och känslan av 

ensamhet. Ungdomens egen uppfattning av sina sociala kompetenser behöver inte heller 

alltid överensstämma med hur vännerna uppfattar dem, vilket kan leda till ytterligare 

upplevd ensamhet. I en forskning fick vännerna till en person utvärdera personens sociala 

kompetenser. I de situationer där man märkte att vännerna hade poängsatt sociala 

kompetenserna lägre än personen själv gjort i sin egen utvärdering, kunde man också se 

korrelationer med högre ensamhetsnivåer hos den unga.  (5)  

De personliga egenskaperna har en viktig roll och är en bidragande faktor till ungdomars 

ensamhet. De unga som uppger sig vara blyga, har också en stor risk för att uppleva ensamhet 

(2). Bland de ungdomar som enligt sina vänner uppfattas ha svårt med samarbete och ha 

brist på empati, förekommer mera känslor av ensamhet, social fobi och social ångest (5). 

Forskningen visar att flickors upplevda ensamhet inverkar på deras olika socio-kognitiva 

färdigheter, som i sin tur hänger samman med depressiva symptom. De flickor som har en 

god förmåga till mentalisering, det vill säga som är benägna att reflektera, oftare upplever 

lägre nivåer av ensamhet (14).  

5.2   Det sociala nätverket  

Här presenteras vilka forskningsresultat som hittats kring ungdomars sociala nätverk. Först 

presenteras hur familjerelationer och -strukturer inverkar på ensamhet, följt av vännernas 

betydelse och effekt på ungdomars ensamhet. Till sist presenteras skolans roll och relation i 

detta sammanhang. 

Familj  

En av de viktigaste uppgifterna i utvecklingen i ungdomsåren är att utveckla ett socialt 

nätverk med vänner. Utvecklandet av det sociala nätverket hänger också ihop med processen 

att omdefiniera relationen till föräldrarna. Separationsprocessen från familjen förorsakar inte 

i sig en känsla av ensamhet hos den unga, förutom när den unga upplever sig vara övergiven 

i samband med separationsprocessen. (9)  

Enligt en gränsöverskridande studie gjord i USA, Tjeckien och Ryssland, har ungdomar som 

bor i en avvikande familjestruktur högre risk att känna sig ensamma än de ungdomar som 

enligt studien bodde i s.k. intakta familjer. Här avsåg man att avvikande familjestruktur var 
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att inte bo med någondera av sina biologiska föräldrar (2). Ett inkonsekvent föräldraskap 

bidrar också till att ungdomar löper större risk för att uppleva ensamhet, både bland pojkar 

och flickor (2). En god relation till föräldrarna inverkar positivt på ungdomens förmåga att 

forma en känsla av gemenskap och tillhörighet med sitt närsamhälle. (3) 

En studie bland italienska ungdomar visar att de sociala färdigheterna, till exempel att 

uttrycka sina emotionella och materiella behov, som tränas i samverkan med familjen höjde 

deras gemenskapskänsla med närsamhället. Kulturen i det rådande samhället påverkar också 

processen att skapa sig en gemenskapskänsla med närsamhället. Samma studie utfördes 

bland unga i Belgien och man kunde se skillnader i hur den rådande kulturen och 

familjebanden inverkade på ungdomarnas förmåga att forma känslor av gemenskap med sitt 

närsamhälle. I det belgiska samhället är utvecklingen av självständighet och att kunna skapa 

vänskapsrelationer och kontakter med andra vuxna än sina föräldrar mycket starkare än i 

Italien. I Belgien var föräldrarnas influens mindre viktig i processen att skapa en känsla av 

gemenskap med närsamhället, i jämförelse med italienska unga som influeras mer av sina 

föräldrar (3) 

Ett väl fungerande föräldraskap kan fungera som en skyddande faktor mot ensamhet bland 

unga flickor. Forskning visar att de flickor i USA och Tjeckien, som uppfostrats i ett varmt 

föräldraskap (eng. parental warmth), har en tendens att känna sig mindre ensamma. (2)  

Det har även visat sig att flickor vanligen lider mera än pojkar av att bo i en dysfunktionell 

familj, med brist på intresse från föräldrarnas sida, dåligt föräldraskap och svårigheter att 

kommunicera. Detta visade sig i att känslomässiga symptom så som depression, låg 

självkänsla och ensamhet var vanligare bland flickorna i dysfunktionella familjer. (15)  

Ungdomar från lägre samhällsklasser och med problematiska familjeförhållanden har en 

större tendens att dra sig undan och känna sig ensamma (12, 15). Ungdomar som inte 

arbetade eller studerade och hade en låg inkomst, isolerar sig och känner ensamhet. (12).  

I familjer där föräldrarna kämpar med alkoholproblem kan man se att ungdomarna känner 

sig mer ensamma, har en lägre självkänsla och drabbas mer av depressioner än bland 

ungdomar i familjer utan alkoholproblem. (15)  

Vänner  

Att ha åtminstone en nära vän minskar sannolikheten för att den unga känner sig ensam, i 

jämförelse med de unga som uppger att de inte har någon nära vän (2). Bland pojkar är intim 
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ensamhet, det vill säga avsaknad av en nära relation med en vän, mera förekommande än 

hos flickor. Flickorna i sin tur upplever vanligtvis mer av den relationsbaserade ensamheten 

(eng. relational loneliness), det vill säga känslan av att de inte hör till en större 

vänskapsgrupp. (1) Bland belgiska ungdomar har man kunnat se att de sociala 

kompetenserna, som tränas då man tillgodoser sina emotionella behov i vänskapsrelationer, 

samt kvaliteten på dessa relationer, har en viktig roll i utvecklingen av gemenskapskänslan 

till närsamhället (3).   

Ensamheten kan hanteras på olika sätt. Antingen drar man sig undan och blir osynlig (5), 

eller så dras man in i något beroende (6). Vänner är viktiga för att man ska känna sig sedd 

och utan vänner är man otrygg i sociala situationer (5). Forskning visar att ensamheten bland 

unga beror på miljön och är beroende av hur andra ungdomar agerar runt en och hur de 

accepterar varandra (14). Ensamhet har samband med upplevelser av högre nivåer av 

negativa känslor och lägre nivåer av positiva känslor. Ensamhet påverkar också upplevelsen 

av gemenskap. Ungdomar som kände sig ensamma upplevde också sällskap som en negativ 

upplevelse oftare än ungdomar som inte kände sig ensamma. (8)  

Ungdomar som kände sig ensamma påverkades mera negativt av dåligt sällskap än 

ungdomar som inte upplevde lika stark ensamhet. Personer som upplever ensamhet är ofta 

vaksamma i sociala situationer som de upplever som hotfulla. Ensamma ungdomars 

negativa känslor minskade när de fick vara i en god gemenskap, i jämförelse med ungdomar 

som inte upplevde sig ensamma. Dessa ungdomars negativa känslor minskade inte lika 

tydligt som hos de ungdomar som upplevde ensamhet. (8)  

Frigörelsen från föräldrarna, som är en viktig process under tonåren, ger en ung människa 

nya möjligheter att utforska sin identitet i nya sociala sammanhang med vänner. Ifall det 

känns som att sökandet efter identiteten i nya sociala sammanhang kräver för mycket 

självständighet av den unga och utan stöd från familjen, kan den unga lätt känna en ensamhet 

i förhållande till sina vänner. När ungdomen börjar kännas stress i samband med att 

omdefiniera relationen till föräldrarna och att forma nya sociala sammanhang, kan känslan 

av ensamhet öka. (9) 

Skola  

Skolan har en viktig uppgift i att förhindra ungdomarna från att känna ensamhet, sociala 

fobier och ångest. Lärare och kamrater kan upptäcka dessa problem i tid. (5, 6, 13) Det är 

viktigt att känna igen problemen som kan uppstå i en dysfunktion mellan de fyra sociala 
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kompetensfaktorerna: samarbetsförmåga, empati, impulsivitet och störande beteende. De 

osynliga eleverna, de som inte syns och inte har ett störande beteende, kan stå inför stora 

risker med allvarliga psykiska problem och bör därför beaktas speciellt. (5)    

Ungdomar med en negativ bild av sitt eget sociala liv är mera ängsliga än ungdomar med en 

mer positiv självbild (5). Skolan som institution har en betydelse för att ungdomar är 

sysselsatta och inspirerar dem att slutföra sina studier. Detta håller dem borta från olika 

beroenden som spelberoende, alkohol och tobak - laster som i sin tur kan resultera i 

marginalisering och ensamhet. (6)   

En finländsk studie visar att alla ungdomar som i studien uppgav att de kände sig socialt 

ensamma, emotionellt ensamma och upplevde social ångest under höstterminen på varje 

årskurs i högstadiet, upplevde att de blev mobbade på vårterminen under samma årskurs. 

Det här resultatet var konstant för alla år studien pågick. (4) Mobbning visar sig vara mest 

förekommande och mest intensiv under mitten av barndomen upp till de tidiga tonåren. I 

årskurserna 7–9 upplevde 22,5 % - 26 % att de hade blivit mobbade. Ensamhet under årskurs 

7 hade samband med högre nivåer av ensamhet under årskurserna 8 och 9. Emotionell 

ensamhet ökade under åren. (4)   

Deltagande i skolans gymnastikundervisning har en skyddande effekt mot ensamhet. De 

ungdomar som deltog minst en gång i veckan i gymnastiklektionerna hade lägre sannolikhet 

för att ha bara ett fåtal vänner, än de som inte deltog i gymnastiklektionerna. Detta gällde 

dock endast bland flickor. Dessutom visade samma studie att största delen av ungdomarna, 

65,1 %, inte var tillräckligt fysiskt aktiva och 64,9 % deltog inte i gymnastikundervisningen 

överhuvudtaget. (10) Att inte vara fysiskt aktiv har en koppling till ensamhet och social 

isolering (12).  

6 Resultat från kartläggning av verksamheter 

Nedan beskrivs kartläggningen av verksamheter för unga i Helsingfors. Kartläggningen 

grupperas utgående från innehållsanalysens kategorier vilka presenteras i figur 2 på sidan 

15. Kartläggningen visar att det finns ett flertal olika verksamheter riktade till unga i 

Helsingfors.   
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6.1 Avgränsningar 

Redan i ett tidigt skede av kartläggningen märktes det att det finns en mängd olika 

organisationer, föreningar och verksamheter inom offentliga och tredje sektorn som arbetar 

med ungdomar på svenska i huvudstadsregionen. Det var således nödvändigt att göra 

avgränsningar. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga verksamhetsformer och 

projekt som finns med syftet att motverka ensamhet bland unga i Helsingfors. Alla 

verksamhetsformer som togs med har sin verksamhetspunkt eller verksamhetsområde inom 

Helsingfors. Avgränsningen gällande ålder för målgruppen användes samma i både 

forskningsöversikten och för kartläggningen av verksamhetsformer, det vill säga 13-17 år. 

 

Två typer av verksamheter för unga på svenska i Helsingfors togs med. Dels 1) sådana 

verksamheter som uttryckligen syftar till att motverka ensamhet eller som riktas till 

ungdomar som känner sig ensamma, dels 2) sådana verksamheter som tydligt hänger ihop 

med en eller flera av de kategorier som framkom i innehållsanalysen. Tidsramarna utgjorde 

också en del av avgränsningen. Utbudet av verksamheter för unga är stort i Helsingfors och 

därför var det svårt att på en begränsad tid göra en fullständig kartläggning över befintliga 

verksamhetsformer. Kartläggningen i detta examensarbete lyfter därför mera fram olika 

exempel på verksamheter som finns inom temat unga och ensamhet. 

 

Både inom offentliga sektorn, tredje sektorn och församlingarna finns verksamheter som inte 

togs med i kartläggningen. Exempel på dessa är Helsingfors stad som för sina invånare 

erbjuder tjänster inom social- och hälsovården, både inom basvården och inom 

specialvården. Av församlingarna togs endast de evangelisk lutherska församlingarna med i 

kartläggningen. Utöver dessa finns även frikyrkliga församlingar på svenska i Helsingfors 

och en del av dem har verksamhet för unga. Det är de evangelisk-lutherska församlingar som 

når majoriteten av ungdomarna. År 2018 deltog 77,3% av alla 15-åringar i Finland i 

konfirmandundervisningen (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, 2019). På grund av detta 

faktum valde man att inkludera endast dessa i kartläggningen.  

6.2 Resultat 

Verksamhetsformerna analyserades i relation till de kategorier som framkommit i 

innehållsanalysen av forskningsartiklarna. De övergripande kategorierna finns under 

rubrikerna individen och det sociala nätverket. Under individen finns kategorierna hälsa, 

riskfaktorer samt personlighet och identitet och under det sociala nätverket finns familj, 
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vänner och skola. För att strukturera upp verksamheterna uppdelades de i tre delar: offentliga 

sektorn, tredje sektorn och församlingar. 

 

Offentliga sektorn 

Helsingfors stad producerar flera olika tjänster för unga. Till stadens ungdomsverksamhet 

hör bland annat ungdomsgårdar och det finns cirka 60 ungdomsgårdar och -lokaler runt om 

i Helsingfors, där de unga umgås med vänner, sysslar med olika hobbyer, deltar i kurser, 

utflykter och andra evenemang (Helsingfors stad, 2017b). Verksamheten på 

ungdomsgårdarna har en tydlig anknytning till kategorin vänner från innehållsanalysen, där 

det framkom hur viktiga vänner är för en ung persons känsla av att vara sedd.  

 

En annan form av tjänster för ungdomar som Helsingfors stad erbjuder är skolhälsovård, 

skolpsykologer och skolkuratorer och dessa tjänster finns tillgängliga i grundskolor, 

gymnasier och yrkesläroanstalter (Helsingfors stad, 2017a). Dessa tjänster passar in i flera 

av kategorierna från innehållsanalysen; hälsa, riskfaktorer, personlighet och identitet och 

skola. 

 

Helsingfors stad erbjuder också för unga verksamhet som syftar till att kartlägga missbruk 

och spelberoende genom ungdomsstationen. Om behov upptäcks där kan ungdomar hänvisas 

vidare till psykosocialt stöd, missbrukarrehabilitering eller anstaltsrehabilitering. 

Verksamheten riktar sig till unga i Helsingfors med missbrukarproblem och deras familjer 

(Helsingfors stad, u.å.). Verksamheten vid ungdomsstationen passar in på kategorierna 

riskbeteenden, familj och hälsa från innehållsanalysen.   

 

Resultatet från innehållsanalysen visade att ungdomar med funktionsvariationer upplever 

mera ensamhet, ångest och depression än ungdomar utan funktionsvariationer. Kårkulla 

samkommun arrangerar specialomsorg på svenska för personer med funktionsvariationer 

genom en socialpedagogisk arbetsmetod där inlärningen sker genom att erbjuda arbete, 

vuxenutbildning, alternativ verksamhet och behovsrelaterade upplevelser (Kårkulla 

samkommun, 2015). Kårkullas verksamhet riktar sig till en grupp unga som ligger i 

riskzonen för att uppleva ensamhet.  
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Tredje sektorn 

Tredje sektorns organisationer och föreningar är den största gruppen av verksamheter som 

finns med i kartläggningen. Det handlar om många och olika typer av organisationer och 

föreningar och många av dem har flera olika verksamhetsformer för unga som passar in i 

temat ensamhet.  

 

Samtalsstöd för unga ordnas av både Helsingforsmissionen, krisjouren för unga och 

Folkhälsan. De erbjuder en möjlighet för unga att samtala med någon om sådant som är på 

gång i livet. Krisjouren för unga erbjuder samtalsstöd som individuella besök, parbesök eller 

familjebesök. (Helsingforsmissionen, 2017) & (Folkhälsan, 2019a) 

 

Folkhälsan ordnar gruppverksamhet för ungdomar, så kallade tjej- och killgrupper, där syftet 

är att erbjuda en meningsfull, rolig och hälsofrämjande aktivitet för att stärka självkänslan 

och diskutera aktuella saker (Folkhälsan, 2019b). Även Barnavårdsföreningen har en 

verksamhet som specifikt riktar sig till tjejer, Tjejvillan, som vill erbjuda unga tjejer en 

möjlighet att umgås med andra tjejer, pröva på nya saker och bara ta det lugnt 

(Barnavårdsföreningen, 2018b). Båda dessa verksamheter knyter an till vänner och 

personlighet och identitet.  

 

Verksamhet som stöder vänskapsrelationer och hjälper unga att träffa nya vänner finns 

också. En sådan verksamhet är Ung till ung som ordnas av Röda korset. Det är en form av 

vänverksamhet som innebär att en 18–29-årig utbildad frivillig vän blir vän med en ungdom 

som behöver en vän. Tillsammans kan vänparen till exempel gå på bio, café eller utöva en 

gemensam hobby. (Röda korset, 2019b) 

 

Röda korset erbjuder också verksamhet för unga genom De ungas skyddshus. Till 

skyddshuset är 12–29-åringar välkomna med de små eller stora bekymmer de har i livet, till 

exempel angående familjen eller skolan. I skyddshuset får man tala och vid behov kan man 

också få en tillfällig övernattningsplats. (Röda korset, 2019a) Verksamheten i de ungas 

skyddshus kan stöda de ungas personlighet och identitet och också familjesituationer.  

 

Det finns även föreningar och organisationer som erbjuder olika verksamheter som kan 

förverkligas i skolorna. Ett exempel på sådan verksamhet är Barnavårdsföreningens 
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#brafiilis verksamhet som genom handledare ska ge verktyg för unga att känna igen och 

påverka sitt eget mående (Barnavårdsföreningen, 2018a). Även Aseman Lapset ry har 

verksamhet som i huvudsak förverkligas i skolor, till exempel Friends-programmet, som 

strävar efter att stöda barns och ungas sociala och emotionella färdigheter (Aseman lapset 

ry, u.å.a). 

 

Barnavårdsföreningen har en annan verksamhet som heter Next level som är en 

gruppverksamhet som syftar till att stärka ungdomars självkänsla, öka självkännedomen, 

stärka framtidstron och förebygga ensamhet och utslagning. Next level-verksamheten kan 

ses som ett komplement till studerandevården och riktar sig ungdomar i årskurs 9 och på 

andra stadiet. (Barnavårdsförenignen, u.å.a) 

 

Aseman Lapset ry. har flera andra verksamheter som stöder unga. Walkers café och Walkers 

bussen är ungdomscaféer som erbjuder ungdomar en trygg plats med trygga vuxna, både 

ungdomsarbetare och volontärer. Speciellt Walkers bussen fungerar som ett viktigt verktyg 

vid snabba punktinsatser inom ett visst område. Både dessa stöder de ungas personlighet och 

identitet och vänskapsrelationer. Walkers bussen kan dessutom sätts in där det speciellt 

behövs, till exempel där riskfaktorer identifierats. Båda dessa verksamheter stöder unga i 

deras skolmiljö och strävar efter att förbättra ungas hälsa, och att erbjuda stöd i utvecklingen 

av deras personlighet och identitet. (Aseman lapset ry, u.å.b) 

 

För unga som saknar jobb eller studieplats och på så sätt befinner sig i riskgruppen för 

marginalisering erbjuds det verksamhet genom till exempel Sveps. En av Sveps 

verksamhetsformer är Starten, en grupp för unga som saknar just jobb eller studieplats. 

Gruppen träffas tre gånger i veckan och tillsammans lagar man mat, motionerar och 

diskuterar aktuella saker. Gruppen strävar efter att hjälpa unga att skapa en dygnsrytm och 

motivera dem. Denna form av verksamhet knyter an till kategorier som vänner och 

riskfaktorer. (Sveps, 2014) 

 

Även för föräldrar finns det verksamhet som kan stöda och förebygga att unga upplever 

ensamhet. Resultatet från innehållsanalysen visar att familjen spelar en viktig roll i ungas 

upplevelser av ensamhet. Barnavårdsföreningen har en verksamhet som heter 

Föräldrawebben, vilket är en nätkurs för föräldrar som strävar efter att utveckla en god 

relation till sina tonåriga barn. (Barnavårdsföreningen, u.å.b) 
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För unga med funktionsvariationer finns det verksamheter som kan ha en positiv inverkan 

på upplevelsen av ensamhet. FDUV ordnar rådgivning, kurser, seminarier, temakvällar, 

föreläsningar och läger. FDUV:s olika verksamheter stöder unga på många av de olika 

kategorier från innehållsanalysen; hälsa, personlighet och identitet, familj, vänner skola. 

(FDUV, u.å.) 

 

För unga som lider av ätstörningar och deras familjer finns också verksamheter. Till 

sjukdomsbilden för ätstörningar hör ofta ångest och depression, olika psykiska problem som 

nämns i riskgruppen för att uppleva ensamhet. På svenska finns det både Etelän SYLI - 

Ätstörningsfamiljer i Södra Finland ry. och Ätstörningscentrum som ordnar vård och stöd 

för personer som drabbats av ätstörningar och deras anhöriga. Etelän SYLI erbjuder olika 

typer av kamratstöd och rådgivning för ätstörningspatienter och deras familjer (Etelän SYLI, 

u.å.). Ätstörningscentrum driver sedan 2012 Livslust-projektet som syftar till att utveckla 

tjänster för personer med ätstörningar på svenska. Det kan handla om föreläsningar, 

diskussionsgrupper samt utredningsperioder (Ätstörningscentrum, 2017) 

 

Bland riskfaktorerna som kommer fram i innehållsanalysen nämns missbruk som en 

riskfaktor för marginalisering. Peluuri pelikliniikka är en stödtelefon för personer med 

spelberoende. Den är öppen för alla, även för ungdomar, och det är möjligt att ringa anonymt 

och diskuterade spelberoende med professionella. En dag i veckan fås svenskspråkig service. 

(Peluuri, u.å.) 

 

Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) och Helsingfors Nylands svenska 

ungdomsförbund (NSU) är ideella organisationer som jobbar med och för unga. Till deras 

verksamhet hör kurser och evenemang (Finlands Svenska Ungdomsförbund, u.å.) & 

(Nylands Svenska Ungdomsförbund rf, u.å.). Också Finlands Svenska Skolungdomsförbund 

(FSS) ordnar verksamhet för grundskolans övre årskurser och för studerande på gymnasier, 

folkhögskola och yrkesskolor (Finlands Svenska Skolungdomsförbund, u.å.). Dessa 

verksamheter kan knytas till kategorin vänner från innehållsanalysen och Finlands Svenska 

Skolungdom även till kategorin skola.  

 

Scoutverksamheten är en fostrande verksamhet med målsättning att stödja barns och ungas 

utveckling på ett sådant sätt så att deras individuella behov tas i beaktande. 

Scoutverksamheten, som arrangeras av Finlands Svenska Scouter r.f. och Helsingfors 

Svenska Scouter r.f. och via de olika scoutkårerna, riktar sig till barn och unga i åldern 7-22 
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år. (Finlands Svenska Scouter rf., u.å.) & (Helsingfors Svenska Scouter rf., u.å.). 

Scoutverksamheten är ett exempel på föreningsverksamhet som möter flera av kategorierna 

från innehållsanalysen, till exempel hälsa, personlighet och identitet och vänner.  

 

Församlingar 

De tre svenskspråkiga församlingarna i Helsingfors ordnar med verksamhet för unga. En 

form av verksamhet som finns i alla tre församlingar är hjälpledarutbildningen. Till den är 

ungdomar som är konfirmerade och som vill fungera som hjälpledare på församlingens 

konfirmationsläger välkomna. Utbildningarna kan se lite olika ut till sin utformning och sitt 

innehåll. (Petrus församling, u.å.a) & (Matteus församling, u.å.a) & (Johannes församling, 

u.å.) Hjälpledarverksamheten stöder de unga i deras utveckling och knyter an till 

personlighet och identitet och vänner. 

 

Utöver hjälpledarutbildningen ordnas olika former av öppna kvällar för ungdomar i 

församlingarna. Dit har ungdomar möjlighet att komma, umgås med vänner, delta i 

eventuellt program som ordnas och där finns trygga vuxna på plats. (Matteus församling, 

u.å.b) & (Petrus församling, u.å.b) & (Johannes församling, 2019) 

 

Sommartid ordnar församlingarna en så kallad öppen holmboverksamhet på Lekholmen, 

som är de svenska församlingarnas lägerö i Helsingfors skärgård. Under sommaren anställs 

holmungdomsledare som tar emot de ungdomar som kommer till ön. Man kan antingen 

komma som dagsgäst eller övernatta om det finns utrymme. Holmungdomsledarna ordnar 

med program, till exempel lekar, diskussionspass, sport och andakter, för de ungdomar som 

kommer till ön. (Lekholmen, u.å.) 

7 Kritisk granskning 

Syftet med detta examensarbete var att sammanställa en översikt gällande vad aktuell 

forskning berättar om ämnet ensamhet hos ungdomar. Ur de totalt 15 olika forskningarna 

som inkluderades i forskningsöversikten, kunde man identifiera många olika faktorer som 

ligger bakom ensamhet och även följder av att drabbas av ensamhet i ungdomsåren. 

Slutresultatet blev en bred innehållsanalys som inkluderar många ämnen i anknytning till 

ungdomars ensamhet. Rent generellt kan man konstatera att ensamhet är ett fenomen som 

orsakas av en rad olika faktorer och kombinationer av dessa. Vad som förorsakar och 

förnuftsenligt också kan motverka ungas ensamhet är mångfacetterat.  
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De forskningar som valdes till översikten berörde flera olika aspekter och områden av 

ungdomens liv. Vissa forskningar var mer allmänna och övergripande om ungdomar, medan 

vissa handlade specifikt om en viss kategori som till exempel spelberoende. Att resultaten 

är väldigt utbredda och helheten är spretig beror förmodligen till en del på det relativt låga 

antalet forskningar som inkluderats i översikten. En mer omfattande forskningsöversikt 

kunde eventuellt ha visat mer tydliga resultat och klara likheter än denna forskningsöversikt. 

Temat ensamhet tangerar verkligen många olika områden i ungdomars liv och det är de facto 

är stor helhet av faktorer och förutsättningar hos den unga som avgör ifall hen drabbas av 

ensamhet eller inte.  

En av forskningsfrågorna i första delen av arbetet var ” Hurudana forskningsresultat finns 

det kring ensamhet och unga?”. För att kunna se samband och få resultaten hanterbara, 

gjordes kategoriseringar av alla aktuella resultat, där individuella faktorer och ungdomens 

sociala nätverk skildes åt i olika kategorier.  

Metoden som valdes för att utreda ungdomars ensamhet och dess inverkan på individens 

hälsa är en forskningsöversikt, där resultatet presenteras i en innehållsanalys. Valet av metod 

var redan på förhand givet i projektbeskrivningen för arbetet. Den andra delen av 

examensarbetet består av en utredning av befintlig verksamhet i Helsingfors för att lindra 

ensamhet hos ungdomar. För att kartlägga verksamheterna valdes metoden att dela upp 

verksamheter inom den offentliga sektorn, tredje sektorn och församlingarna utgående från 

resultatet i innehållsanalysen. Genom att tillsammans göra en lista på möjliga föreningar och 

organisationer, gjordes webbsökningar på dessa som gav vidare ledtrådar till motsvarande 

organisationers ungdomsverksamheter. Denna lista kan betraktas som riktgivande eftersom 

det kan finnas verksamheter utöver de som tagits med i kartläggningen. Med tanke på syftet 

i förhållande till resultatet i innehållsanalysen är de verksamheter som finns med väsentliga. 

Målsättningen var att få med så många föreningar och instanser som möjligt. 

Artiklarna som söktes begränsades till åren 2008 – 2018 för att vi skulle få så färska 

forskningar som möjligt. Valet av databaserna Ebsco, Pubmed och UTU Tutkimusportaali 

föll sig naturligt då de gav resultat som kunde användas. Trovärdigheten stärks av att söka i 

flera databaser. Databaserna Medic och SveMed användes också i sökningen, men de gav 

inga resultat som var användbara för ämnet i fråga. Valet av sökord kunde ha utökats, men 

de sökord som användes kändes relevanta och gav resultat. Det är möjligt att resultatet kunde 

ha varit ett annat med andra sökord, men kombinationerna av de valda sökorden gav de flesta 

svaren.  
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Avgränsningen till artiklar från Europa, Australien och Amerika var av betydelse för att få 

forskningar vars resultat kan implementeras på ungdomar i Finland. Detta motiveras med att 

de är samhällen som påminner om det finländska. Den brasilianska artikeln med skolidrott 

har tagits med för att påvisa sambandet mellan idrott och ensamhet, trots att samhället i 

Brasilien avviker från det finländska. Vi anser att forskningen utförts i brasilianska skolor 

som motsvarade de finländska, och att artikeln därför finner sin plats i forskningsöversikten. 

En begränsning som gjordes var att bara artiklar som var gratis togs med. Om även artiklar 

med avgift tagits med är det möjligt att resultatet hade avvikit från det slutliga resultatet. 

Bara de artiklar som kändes trovärdiga och som direkt handlade om ungdomars ensamhet 

tog med. Artiklarna granskades med tanke på att de hade tillräckligt stort 

undersökningsmaterial och på att det var tillförlitliga metoder som använts. Den slutliga 

mängden artiklar som togs med är 15, publicerade mellan år 2012 och 2017. Samtliga artiklar 

var på engelska, vilket kan ge tolkningsfrågor vid läsningen. För att få en större tillförlitlighet 

lästes alla artiklar av två personer. 

Ur resultaten i artiklarna plockades de faktorer som påverkar ungdomars ensamhet och dessa 

faktorer kategoriserades enligt likheter och kategorier skapades. För att få resultaten i en 

logisk form skapades en figur där de olika under- och övergripande kategorierna sattes in. 

Genom figuren kunde artiklarnas resultat analyseras och svaren på frågeställningarna kunde 

hittas i resultaten. Sammanställningen av de resultaten tillsammans med de befintliga 

verksamhetsformerna för unga i Helsingfors gav ett slutligt svar på våra frågeställningar. 

Här finns risken att svaren generaliseras för lätt och att våra antaganden kommer att påverka 

slutresultatet. Det slutliga resultatet är riktgivande och vi har försökt hålla en objektiv linje 

där våra egna åsikter eller tankar inte har påverkat utformandet av resultaten.  

Trovärdigheten i arbetet kan beskrivas med att det slutliga resultatet i arbetet kan 

implementeras på finländska ungdomars ensamhet och hur ensamheten kan motarbetas 

genom att skapa olika förebyggande verksamheter för ungdomar. Valet av artiklar har styrts 

av ett etiskt tänkesätt. Endast trovärdiga artiklar som beskriver förhållanden som motsvarar 

de finländska har använts. Hela arbetsprocessen har beskrivits noggrant och både artiklar 

samt den litteratur som använts har konstaterats vara vetenskapliga och relevanta med tanke 

på ämnets syfte och problemformuleringar.  

En del av detta examensarbete fokuserade på att kartlägga vilka verksamheter det finns för 

unga inom Helsingfors. Resultaten var positiva eftersom det verkar finnas mycket och 

mångsidig verksamhet som riktar sig till unga i åldern 13 – 17 år, vilket enligt forskningen 



 30 

har positiva effekter i arbetet mot ensamhet. Dock verkar det också finnas något område som 

behöver kompletteras, för att stödja ungdomarna så väl som möjligt. 

En iakttagelse av resultatet som helhet är att vänner och skola har en central roll vid 

förebyggandet av ungdomars ensamhet. Dessa kategorier berördes allra mest i de olika 

forskningarna. Samtidigt visade flera forskningar att ensamheten kan bero på olika 

individuella förutsättningar som bland annat funktionsförmåga, social kompetens och 

hurudana familjeförhållanden man lever i. På ett individuellt plan visar forskningsresultaten 

att ensamheten kopplas till hälsa och funktionsförmåga. Ensamhet har en negativ inverkan 

på ungdomens hälsa eftersom forskning visar att ensamma unga har mer hälsorelaterade 

åkommor i form av olika somatiska och psykiska besvär. Faktorer som kan öka förekomsten 

av ensamhet, ångest, depression och sociala fobier hos unga är funktionsvariationer samt 

svaga sociala kompetenser.  Forskningen visar att ungdomars personliga egenskaper är 

viktiga då man försöker se kopplingar till ensamhet. Det finns samtalshjälp både inom 

offentliga sektorn och tredje sektorn att tillgå om man som ungdom i Helsingfors behöver 

hjälp och stöd kopplat till hälsa och sociala kompetenser. Därtill finns en mängd olika 

föreningar som erbjuder samtalsgrupper och annan gruppverksamhet och program med 

syftet att stärka ungdomars självkänsla, påverka det egna måendet samt förbättra sociala och 

emotionella färdigheter.  

Familj, vänner och skola är aktörer i ungdomens sociala nätverk som man kan konstatera att 

har en aktiv roll i ungdomens ensamhet. Dessa kan vara bidragande faktorer till ensamhet 

men även och motverka den. Omformandet av relationen till föräldrarna är aktuell i denna 

fas av livet och föräldraskapets karaktär samt struktur inverkar på den ungas risk för att 

känna sig ensam. Då den unga frigör sig från föräldrarna och utvecklar sin egen identitet är 

det viktigt med en stödjande familj för att den unga ska undvika att drabbas av ensamhet. 

Om föräldrarna har en varm och omtänksam uppfostringsstil blir risken mindre för den unga 

att känna sig ensam. Ointresse och bristande kommunikation från föräldrarnas sida kan 

däremot speciellt bland flickor utgöra risk för ensamhet. För att motverka detta kan man som 

ung eller familj med unga i Helsingfors vända sig till olika verksamheter som exempelvis 

krisjour, ungdomsmottagning eller skyddshus. Det finns också föreningar som ger stöd åt 

föräldrar för att förbättra deras relation till sin tonåring. 

Vännernas roll omnämns mycket i den forskning som granskades i detta examensarbete. Det 

finns olika typer av ensamhet och den förkommer i olika grad mellan könen. Rent generellt 

visade forskningen att flickor är mer ensamma än pojkar. Hur den unga hanterar att hen 

känner sig ensam varierar. Vissa unga kan reagera med att isolera sig och bli osynliga medan 
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andra unga kan fastna i något beroende. Spelberoende och kraftigt alkoholbruk är exempel 

på riskbeteenden som forskningen nämner, vilket med andra ord kan vara tydliga 

indikationer på ensamhet hos unga. För ungdomar i Helsingfors finns gott om stödande 

verksamhet då det kommer till att hitta nya vänner och att få hjälp med vänskapsrelationer. 

Det finns många ungdomsgårdar där man kan umgås och träffa vänner och olika 

organisationer som ger samtalshjälp, ordnar gruppverksamhet och vänverksamhet för denna 

målgrupp.  

De svenska församlingarna erbjuder verksamhet i form av ledarskapsutbildningar och läger, 

som både fungerar stärkande för den egna identiteten och som skapar vänskapsrelationer 

mellan deltagarna. För ungdomar med riskbeteenden, spelberoende och alkoholmissbruk, 

var utbudet på svenskspråkig service ganska svagt. Endast staden erbjuder service för unga 

med dessa problem och en förening inom tredje sektorn har en stödtelefon som ger 

svenskspråkig service en dag i veckan. Här finns behov av mer lättillgänglig service med låg 

tröskel för unga som vill be om hjälp för sitt spelande. Att ringa ett samtal och prata om sitt 

beroende kan troligtvis vara ganska svårt, även om den som ringer får vara anonym. För 

unga med alkoholmissbruk hittades inga specifika stödinsatser och service förutom den 

lagstadgade service som erbjuds via kommunen. Här behövs alltså också mer stöd och 

service. 

Forskningen visade tydligt hur viktig skolan är för den unga, både vad gäller som miljö att 

upptäcka olika problem som berör ensamhet och sociala fobier, men också då det kommer 

till att inspirera den unga till att sysselsätta sig och på så vis förhindra framtida 

marginalisering. Mobbning bland skolelever har en tydlig koppling till ensamhet och skolan 

har möjlighet att lägga märke till om det förekommer. De ungdomar som blir mobbade i 

högstadieåren uppvisar också mer ensamhet och psykiskt illamående. I Helsingforsskolorna 

finns, förutom den lagstadgade elev- och studerandehälsovården som främjar elevernas 

inlärning, hälsa och välbefinnande, olika förebyggande gruppverksamheter ur tredje sektorn 

(Next Level, #brafiilis, Friends, Finlands Svenska Skolungdomsförbund) som stöder den 

ungas hälsa och välbefinnande. Som också statistiken ur Hälsa i skolan år 2017 visar, är 

många ungdomar ensamma och känner att de saknar nära vänner. Skolan är med andra ord 

ett bra forum för att nå ut till ensamma ungdomar och det skulle vara viktigt att koncentrera 

tillräckligt med stöd och resurser hit, speciellt till de unga som känner sig ensamma och 

drabbas av mobbning. 

En förhoppning som vi har med detta examensarbete är att det ska kunna fungera som 

informationskälla för professionella som arbetar med ungdomar inom social- och 
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hälsovården. Eftersom ensamheten är så allmänt förekommande är det viktigt att vara insatt 

i temat. Detta examensarbete ger god grundkunskap och en allmän uppfattning om temat 

ensamhet bland ungdomar och kan därför gynna andra intressenter som vill förkovra sig i 

ämnet. Exempel på det är övriga studerande, organisationer och aktörer inom branschen som 

vill forska vidare i ämnet eller vill utveckla sådan verksamhet och service som riktar sig till 

samma målgrupp. Föremål för fortsatt forskning kunde vara till exempel att fokusera på 

ensamhet bland ungdomar med invandrarbakgrund eftersom deras gemenskapskänsla till 

närsamhället inte behöver vara identisk med finländska ungdomars motsvarande känsla.   
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