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Ensomhed blandt voksne er et stort tabu  

Kan voksne mellem 30 og 50 år virkelig føle sig ensomme? Der, midt i livet, hvor man er 

sluppet fri af ungdommens usikkerhed, har fået et arbejde, fundet en omgangskreds og 

stiftet familie? Ja, det kan man godt. Men det er ikke noget, man taler om.  

Det viser ny forskning om langvarig ensomhed i voksenlivet. Voksne med tilbagevendende og langvarig 

erfaring med ensomhed har svært ved at ændre dette livsforhold, også selv om de forsøger, og de beskriver 

deres ensomhed som det at føle sig som ”Palle alene i verden”.  

 

Forskningen bygger på en interviewundersøgelse, der blev sat i søen af Mary Fonden i efteråret 2013. 20 

voksne i alderen 27-53 år fortæller, hvordan de har kæmpet med ensomheden i store dele af deres liv. En ny 

rapport fra Ensomme Gamles Værn undersøger en række temaer i de interviewedes liv og viser, hvordan 

ensomheden opleves indefra. Et gennemgående tema er tabuet om ensomhed: Det at man ikke deler sin 

oplevelse af ensomhed med andre, er med til at forværre problemet. Christine E. Swane som har ledet 

forskningsprojektet, forklarer: 

 

”Vi kan alle være med til at nedbryde tabuet ved at tage bladet fra munden og involvere os, men 

rapporten viser også, at det kan være nødvendigt med en professionel og frivillig indsats. Det kan f.eks. 

være samvær i grupper, der har fokus på fælles interesser, gensidighed og social træning”.  

 

Hvis vilkårene for de interviewedes sociale liv ikke bliver forbedret, er der en risiko for, at de kommer til at 

bære ensomheden med sig ind i alderdommen. ”Det vil vi i Ensomme Gamles Værn selvfølgelig gerne være 

med til at forebygge”, fastslår Christine E. Swane. 

 

Forebygger internettet ensomhed? 

Rapporten viser, at internettet kan give sociale kontakter, men det skaber ikke nærvær eller gør det 

nemmere at få venner. Faktisk skuffer internettet, hvis forventningen er, at der opstår venskaber. 

Internettet er derimod godt og trygt til anonymt at dele sine tanker og udveksle erfaringer. 

 
Rapporten ”Palle alene i verden” – et kvalitativt studie af voksnes ensomhed midt i livet er 

skrevet af cand. psych. Morten Hedelund, cand. psych. Andreas Nikolajsen og direktør i Ensomme Gamles 

Værn, kultursociolog, ph.d. Christine E. Swane. Den kan downloades på egv.dk 

 

For yderligere kommentarer kontakt direktør Christine E. Swane på csw@egv.dk eller 28 75 67 18. 
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Svært at tale om ensomhed 
”Folk kan ikke håndtere, hvis jeg siger til min omgangskreds, ”Jeg er rigtig ensom”. Enten bliver de sådan lidt 
irriteret, eller også tvivler de på det. Hvis jeg fortalte det til mine veninder, ville de sige, ”Gu’ er du da ej! 
Hvorfor siger du det?” Det er tabu, ligesom at sige, ”Jeg har angst” eller noget andet svært… Så hvis man skal 
række ud til nogen, så er det svært at bruge ordet ensom, for det skubber folk væk. Så er det nemmere at pakke 
det ind og sige, ”Jeg har virkelig brug for at se nogen mennesker og have det lidt sjovt, og kunne du tænke dig 
at komme til kaffe?” Den er mere spiselig end at sige, ”Jeg er simpelthen så ensom”.  
(Citat fra rapporten) 
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