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Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet
”Forstå ensomhed”, 20. maj 2015

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i
Ensomme Gamles Værn

”Palle alene i verden”
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• 20 personer 30 – 50 år med erfaringer med 
tilbagevendende og langvarig ensomhed

• Gennem netværk og organisationer for 
socialt sårbare mennesker

• Livshistoriske interview

• Andreas Nikolajsen, Morten Hedelund, 
Christine E. Swane

Kvalitativt studie
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Ensom midt i livet – livshistorier, 
erfaringer og mønstre

Finansieret af Mary Fonden
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”Palle alene i verden” – et kvalitativt 
studie af voksnes ensomhed midt i livet 

Finansieret af Ensomme Gamles Værn
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Ensomhed i voksenlivet
• tomhed, smerte, savn, tab, at være udenfor 
• savn af tæt forbundethed til andre
• mangel på nære venskaber 
• tabu gør det sværere
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”Ensomheden er forbundet med en følelse af, at man 
ikke slår til på en eller anden måde. Ikke at være god 
nok. At folk ikke vil investere den tid og energi, der 
skal til for at komme tæt på mennesket i én.”
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Ensomhedens arnested er mobning, social isolation og ringe 
voksenstøtte i barn- og ungdom, viser et studie af 20 
voksne i alderen 30-50 år, der ser tilbage på mange års 
tilbagevendende ensomhed. De føler sig ude af trit med 
deres jævnaldrende og uden for samfundet. Venner 
savnes og søges! Nære familierelationer er ikke 
udelukkende et gode, og spørgsmålet er, om internettet er 
godt eller skidt, når det gælder etablering af sociale 
relationer?

Tilbagevendende ensomhed i voksen-
livet har rødder i barn- og ungdom



8

Opvæksthjem, barn- og ungdom 
• tung stemning og få besøgende
• megen tid alene 
• mobning
• sygdom, skilsmisser, dødsfald
• mangel på støtte fra forældre og andre voksne
• følelse af at være anderledes
• anbragt uden for hjemmet
• mangel på erfaring med nære sociale 

relationer 
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” Det ligger måske også fra mit barndomshjem, at jeg har 
lidt svært ved at lukke nogen ind. Fordi Far havde meget 
arbejde, og han magtede ikke ret meget ”gæsteras”, som 
de kaldte det. Og Mor følte egentlig ikke noget behov for 
det. Det var nok det, der plagede vores barndomshjem, 
men jeg har ikke tænkt over det som barn. Børn er jo bare 
i det. Jeg kan huske, da Mor overtalte mig til, at ”jeg ikke 
havde lyst til at holde fødselsdag”. For så var hun fri for 
at skulle have alle ungerne hjem… Bagefter har jeg tænkt 
over det, at hun overtalte mig: ”Du har da ikke lyst til at 
holde fødselsdag, har du?”. Sådan lagde hun ordene i 
munden på mig. Og: ”Nej, det havde jeg da ikke”. Det var 
først, da jeg blev lidt ældre og ikke selv blev inviteret til 
noget som helst, at jeg tænkte over det. Jeg blev jo holdt 
ude.”
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Sammenligning med jævnaldrende     
er smertefuld
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” Det er en frustration for både mig og mine forældre. 
Altså, jeg er virkelig, virkelig ked af det. Mine 
weekender er et helvede… Jeg prøver på at få fat på 
mine venner, men de er fuldstændig håbløse at få fat i, 
for de har karrierer og børn og det hele. Mine veninder 
er lidt nemmere at få fat i, men de har også noget 
andet at se til, og de kan jo ikke prioritere mig hele 
tiden... ”
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Internettets sociale betydning

• Øvested for kontakt og kommunikation
• Skaber sjældent venskaber i den virkelige 

verden
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”Det er helt klart en kæmpe faldgrube. Problemet er, at 
fællesskaber på nettet kommer til at tage tid væk fra, 
at du så er ansigt-til-ansigt med folk. Og jeg, i min 
sociale isolation, surfede på nettet og troede, jeg 
havde fællesskab der… ”
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Nær familie
• Søskende ikke altid ressource
• Meget, eller meget lidt, kontakt til forældre
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”Der har altid været forskel på min søster og mig. Min 
søster har fået i hoved og røv. Jeg har aldrig fået en 
skid. Da min søster blev 18, fik hun en bil. Da jeg blev 
18, fik jeg to pakker smøger. Så fik hun en uddannelse. 
Jeg betalte selv min uddannelse. Hun fik 2.000 kr. om 
måneden af min far i fire år. Det er mange penge.”
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”Bare sådan et skud mor om dagen er nok til, at jeg 
lige føler, at jeg kan overleve. Dertil kommer så  
værestedet, som jo virkelig har ændret mit liv. Jeg kan 
jo ikke leve gennem min mor. Jeg er 45 år.”
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