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6 Forord

De fleste kender følelsen af ensomhed – fra enkelte situationer eller 
korte perioder. En flytning, starten på et nyt studie eller job, tabet af en 
kæreste eller nær ven er alle situationer, som for en tid kan give følelsen 
af ikke at have nogen at dele sin hverdag og sine tanker med. Ensom-
hed er aldrig selvvalgt og altid ubehagelig, men kortvarig ensomhed er 
helt naturlig og ikke farlig. Farligt bliver det til gengæld, når ensomhe-
den bider sig fast – når man hver dag savner nogen at dele sit liv med. 
Når ensomheden bliver langvarig, kan den få alvorlige konsekvenser for 
både den enkelte og samfundet. Ikke mindst hvis ensomheden rammer 
i ungdomsårene – hvor samværet med, og spejlingen i, jævnaldrende 
venner er afgørende for at finde sine ben og sin retning i tilværelsen. 

Unge, der føler sig ensomme, har som regel en hverdag, hvor de er 
sammen med mange andre mennesker. De passer deres uddannelser 
og arbejde, men selvom de er omgivet af andre, føler de sig ensomme. 
De har ikke de relationer, de har behov for og ønsker. De har sjældent 
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