
Psykt Ensom. 
Om ensomhet blant barn og unge

Landskonferansen Ungdom og fritid



• Røde Kors har over tid vært bekymret for økende ensomhet blant barn og 

unge. 

• Utfordringen aktualisert under koronapandemien

• Resultatet ble rapporten Psykt ensom som søker økt kunnskap om hva 

ensomhet handler om for barn og unge, og hvordan vi som samfunn 

kan forebygge ensomhet. 



Med rapporten ønsker Røde Kors å bidra til å

• bryte ned tabuer 

• finne de beste løsningene 

• plassere ansvar



Rapportens innhold

• Innledningskapittel om forskning 

• Spørreundersøkelse og dybdeintervjuer gjort av Opinion, unge i alderen 
16-19 år

• «You-tuber» Sandra Thoen

• Helsesykepleier

• Psykolog 

• Røde Kors’ anbefalinger 
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• Totalt 72 prosent av de unge sier at det hender at de 
føler seg ensomme nå for tiden, hvorav 24 prosent sier 
at de gjør det ofte og 48 prosent sier av og til.   

• Jenter oppgir i litt større grad enn gutter at det hender 
de føler seg ensomme for tiden (82 % vs. 63 %) .

• De som bor alene oppgir dette i størst grad, og de som 
bor hjemme sammen med foreldre i minst grad.  

Over syv av ti var ensomme ofte eller av og til 
(feb.-mars 2021)
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Hender det at du føler deg ensom nå for tiden?761
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• 53 prosent av ungdommene 
sier at de følte seg ensomme 
ofte eller av og til før 
pandemien. Jenter sier dette i 
litt større grad enn gutter (hhv. 
60 mot 46 prosent). 

• De som er ensomme nå, var 
også i større grad ensomme før 
pandemien.

Annenhver var ensom før pandemien 
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Hendte det at du følte deg ensom før koronautbruddet og smittevernstiltakene ble innført i mars (i fjor)?761



Årsaker til ensomhet

• For noen handler det om mangel på venner og 

sosiale relasjoner mens det for andre handler om en 

indre ensomhet

• Stress og prestasjonspress på flere arenaer

• Digitale- og sosiale medier 

• Fattigdom og strukturelt utenforskap (manglende 

tilgang til fritidsarenaer) 

• For lite kunnskap og åpenhet om psykisk helse og 

ensomhet



Da det var på sitt verste gråt jeg nærmest hver kveld alene i 
senga, for jeg ville ikke at mamma og pappa skulle vite hvor ille 
det faktisk var. Vi er jo "generasjon prestasjon" ikke sant, og jeg 

ville ikke at folk skal vite at jeg ikke hadde venner. For det er 
helt sinnssykt pinlig å anerkjenne at du ikke har det, da er det jo 

noe galt med deg 

(Kors på halsen)



Konsekvenser av ensomhet

• Mer utsatt for psykiske plager (forbundet med angst, 

depresjon og selvmordsfare)

• Mer utsatt for fysiske plager

• Konsekvenser for barn og unges utvikling (og evne til 

samspill)

• Konsekvenser for jobbkarriere og inntektsnivå

• Varig utenforskap

• Søken mot usunne miljøer (rus, ekstremisme og skjulte 

nettsamfunn)



Fritidsarenaer  
Flere av bidragsyterne i rapporten understreker viktigheten av fritidsarenaer. 

Ungdom: understreker behovet for flere åpne, gratis møteplasser og mener at 

dette er et viktig tiltak for å forebygge ensomhet. 

Røde Kors: Viktig med arenaer der alle kan møtes uavhengig av familiens 

inntekt. 

Fellesverket: Røde Kors’ møtested for ungdom



Ensomhet påvirker alt, tror jeg. Man blir lat og tiltaksløs som igjen 

fører til at man får dårligere selvtillit. Jeg tror man blir veldig usikker 

på seg selv, og dersom man føler på ensomhet over veldig lang tid vil 

det kunne gi negative ringvirkninger senere i livet. 

Jente, 18 år



Lenken til rapporten «Psykt ensom»:

https://www.rodekors.no/aktuelt/psykt-ensom/

Illustrasjoner i rapporten:

Kathrine Kristiansen

Kontaktpersoner: 

Ingrid.iversen.holaas@redcross.no

unacecilie.aagesen@redcross.no

https://www.rodekors.no/aktuelt/psykt-ensom/
mailto:Ingrid.iversen.holaas@redcross.no

