
DEN FØLELSESMÆSSIGE VIRKNING AF STORE BEGIVENHEDER ER 
KORTVARIG (1997, 6(4))

Tiden læger alle sår, siger man, og det passer fint med resultaterne af en ny undersøgelse af Ed 
Diener og to medarbejdere fra universitetet i Illinois i USA. 

Den pågældende undersøgelse viste dog ikke blot, at de negative følelser efter forskellig former for 
modgang i tilværelsen er forholdsvis kortvarige. Undersøgelsen viste - desværre - også, at nøjagtig 
det samme gælder for de positive følelser efter en glædelig begivenhed. Kort sagt er sorg og glæde 
som regel nogle forholdsvis ubestandige følelser. Ifølge Ed Dieners undersøgelse er det sjældent, at 
de varer mere end tre måneder!

Ed Diners undersøgelse omfattede 72 yngre kvinder og 43 yngre mænd, der hver aften i hele to år 
udfyldte et lille spørgeskema om, dels hvordan deres humør havde været den pågældende dag, og 
dels  om der  i  dagens  løb  var  indtruffet  en  betydningsfuld  begivenhed  af  enten  glædelig  eller 
sørgelig art. 

Efter de to år var gået, blev alle dagbøger indsamlet og analyseret. Alle de nedskrevne begivenheder 
blev sorteret efter betydning, således at kun de mest betydningsfulde blev medtaget i den følgende 
analyse.

Nedenfor omtales nogle typiske kategorier af først positive og derefter negative begivenheder, der 
optrådte i gruppen af forsøgspersoner i løbet af de to år. Tallet efter hver begivenhed er procenten af 
de 112 personer, der havde været ude for den pågældende begivenhed:

) Eksempler på positive begivenheder: Blevet gift, 7%. Fået ny kæreste, 13%. Kommet 
ind på ønsket uddannelse, 28%. Blevet forfremmet på arbejdet, 33%. Fået ny bil, 60%. Fået en ny 
god ven, 90%.

) Eksempler på negative begivenheder:  Blevet skilt,  1%. Blevet overfaldet/voldtaget, 
6%. Fået afslag på ansøgning om optagelse på uddannelse, 8%. Oplevet dødsfald blandt vennerne, 
9%. Oplevet dødsfald i familien, 29%. Afslutning på et kærlighedsforhold, 55%. 

Det  bør  tilføjes,  at  der  i  kategorien  af  negative  begivenheder  hverken  forekom  dødsfald  hos 
ægtefæller eller blandt egne børn, hvilket ud fra andre undersøgelser at dømme nok er de allermest 
belastende oplevelser, et menneske kan komme ud for.

Derefter  blev  sammenhængen mellem de  forskellige  positive  og  negative  begivenheder  og  det 
daglige humør analyseret, så det var muligt at bestemme varigheden af den positive virkning på 
humøret, der optrådte i dagene efter en god begivenhed og tilsvarende med den negative virkning på 
humøret efter en dårlig begivenhed.

Resultaterne af denne analyse viste, at virkningen af gode og dårlige begivenheder kunne spores 
tydeligt på humøret en måned efter, at begivenheden var indtruffet. Efter to måneder var der stadig 
en svag virkning at spore på det daglige humør, men efter tre måneder var det umuligt at finde 
nogen indflydelse på humøret fra de tre måneder gamle begivenheder. 



Det er altså ikke nogen falsk trøst, når man siger til den, der er ramt af modgang (af den slags, der er 
omtalt  i  denne  undersøgelse),  at  “det  går  snart  over”,  og  “tiden  læger  alle  sår”.  Men  det  er 
interessant,  at  vi  ikke  har  tilsvarende  talemåder  for  den  kortvarige  virkning  af  lykkelige 
begivenheder.

Forskerne finder dog ikke dette resultat helt uventet ud fra tidligere undersøgelser med knap så 
grundige metoder. Men til gengæld mener de tre forskere at have konstateret en sammenhæng i 
deres eget materiale, som de finder virkelig overraskende: Det viste sig nemlig, at der var en klar 
sammenhæng mellem forekomsten af positive og negative begivenheder, som i påfaldende grad 
havde en tendens til at “følges ad”. Når en person i undersøgelsen havde været ude for en lykkelig 
begivenhed, var der altså en større risiko for, at vedkommende i den efterfølgende tid kom ud for en 
negativ begivenhed. Og omvendt.

Forfatterne finder selv denne sammenhæng “mystisk” og mener, at det i høj grad er noget, der bør 
forskes nærmere i. 
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