
UBUDNE MINDER (2002, 11(5))

Involuntære  erindringer  (eller  ubudne  minder)  er  erindringer,  der  uvilkårligt  dukker  op  i 
bevidstheden,  uden  personen  har  søgt  at  fremkalde  disse  minder.  Indtil  for  nylig  var  den 
fremherskende opfattelse, at sådanne erindringer var situationsuafhængige (dukkede op alene ved 
egen kraft)  og især omhandlede emotionelt  negative eller  på anden vis problematiske forhold i 
personens  liv,  ofte  hændelser  i  barndommen.  Først  inden  for  de  senere  år  har  man  udført 
systematiske undersøgelser af involuntære erindringer. En dansk undersøgelse fra 1996 benyttede 
en struktureret dagbogsmetode, hvor undersøgelsesdeltagerne - så snart en involuntær erindring var 
dukket op - tog notater i  en lommebog ud fra et medfølgende sæt af spørgsmål. For at sikre at 
undersøgelsesdeltagerne ikke kom til  at  fremprovokere erindringerne,  måtte der højst  skrives to 
erindringer ned hver dag. Og det skulle være de første to erindringer, der eventuelt dukkede op af 
sig selv.

Undersøgelsen  viste  det  modsatte  af  den  hidtil  fremherskende  opfattelse.  For  det  første  var  de 
involuntære  erindringer  ikke  situationsuafhængige,  idet  stort  set  alle  erindringer  blev  udløst  af 
konkrete  lighedsforbindelser  mellem  erindringen  og  den  aktuelle  situation.  For  det  andet 
omhandlede de involuntære erindringer overvejende positive oplevelser i folks liv. For det tredje 
omhandlede  de  oftest  noget,  der  var  sket  for  nylig.  Undersøgelsen  viste  endvidere,  at  ubudne 
minder typisk dukker op, når opmærksomheden er spredt - det vil sige, mens man slapper af eller 
udfører rutineopgaver, som ikke kræver koncentration. De ubudne minder er endvidere ofte i stand 
til at påvirke humøret i overensstemmelse med deres indhold. 

Denne undersøgelse blev fulgt op af en sammenlignende undersøgelse af viljestyrede erindringer. 
Undersøgelsesdeltagerne blev præsenteret for en række ord. Ved hvert ord skulle de i løbet af et 
minut finde frem til  en erindring, som de kunne associere til  ordet.  Undersøgelsen viste,  at  de 
viljestyrede erindringer signifikant sjældnere end de involuntære erindringer omhandlede konkrete 
enkeltstående episoder. De viljestyrede erindringer var også oftere noget man tidligere havde tænkt 
over, og de og blev vurderet som mindre positive end de involuntære erindringer.

I den sidste og nyeste undersøgelse blev der fokuseret på forholdet mellem involuntære erindringer 
og traumatiske oplevelser. Ubudne minder i form af invaderende erindringer er en central del af 
symptombilledet  ved  post  traumatisk  stress-forstyrrelse  (PTSD),  svarende  til  langvarig 
krisereaktion efter  at  have været  i  eller  overværet  en livstruende situation.  Minder om traumer 
hævdes  ofte  at  være  usædvanligt  vedvarende.  Det  blev  derfor  besluttet  at  undersøge,  hvorvidt 
ubudne traume-minder var mere hyppige og mindre påvirkede af tidens gang end ubudne minder 
om  såkaldte  peak-oplevelser  (overvældende  positive  oplevelser  med  langvarige  positive 
konsekvenser). To grupper af psykologistuderende deltog. Personerne i den ene gruppe havde været 
udsat  for  en  eller  flere  traumatiske  oplevelser  i  fortiden  og  rapporterede  et  mønster  af 
eftervirkninger, der svarede til kriterierne for PTSD. Personerne i den anden gruppe havde alle haft 
en peak-oplevelse og svarede ja til, at de stadig genoplevede denne i tankerne, og at den fortsat 
påvirkede dem emotionelt. 

Disse  to  grupper  blev  yderligere  opdelt  efter,  hvornår  de havde haft  deres  traume-  eller  peak-
oplevelse. I både traume og peak gruppen var der en undergruppe, der havde oplevet begivenheden 
inden for det seneste 1½ år og en anden undergruppe, der havde haft deres traume- eller peak-



oplevelse for længere tid siden (mellem 5 og 10 år siden). Disse personer blev udvalgt til at gå 
videre. Personer med begivenheder midt imellem de to tidspunkter deltog ikke i det videre forløb. 
Metoden  var  igen  en  struktureret  dagbogsmetode  som  ved  den  tidligere  undersøgelse  i  1996. 
Personerne  blev  instrueret  om,  at  de  over  en  periode  skulle  nedskrive  i  alt  50  involuntære 
erindringer.  Hver  dag  måtte  de  højst  skrive  to  ned  (de  to  første,  der  dukkede  op).  Det  blev 
understreget, at involuntære erindringer kunne handle om alle mulige begivenheder (og altså ikke 
kun traumer eller peak-oplevelser).

Resultaterne viste, at involuntære erindringer om traumer er mere vedvarende og upåvirkede af 
tidens tand end involuntære erindringer om peak-oplevelser. Ti ud af tolv deltagere i traumegruppen 
rapporterede den traumatiske erindring en eller flere gange i  løbet af  dagbogsperioden. I  peak-
gruppen var det samme kun tilfældet for fire ud af fjorten deltagere, og disse fire havde alle haft 
deres peak-oplevelse inden for det seneste halvandet år. I traumegruppen var der endvidere ingen 
forskel  på  erindringens  fænomenologiske  kvaliteter  (såsom  følelsesmæssig  genoplevelse  og 
livagtighed) mellem de personer, som havde oplevet traumet inden for det seneste år og de personer, 
som havde oplevet det for fem til ti år siden. En tilsvarende sammenligning af fænomenologiske 
kvaliteter ved erindringer om peak-oplevelser var ikke mulig, da de få der dukkede op, alle drejede 
sig om nyere begivenheder.

Begge grupper blev interviewet efter undersøgelsen. Her blev personerne spurgt om traume- eller 
peak-erindringen somme tider var dukket op, efter de havde skrevet de to involuntære erindringer 
ned, som de højst måtte nedskrive hver dag. I traume gruppen svarede alle ja til dette spørgsmål, 
mens ingen i peak-gruppen bekræftede det.

En betydelig del af erindringerne i begge grupper, som ikke direkte handlede om hverken traumet 
eller peak-oplevelsen, blev alligevel af personerne betegnet som relateret hertil, for eksempel ved at 
være kausalt eller tematisk forbundne hermed. Frem for at være fraspaltede synes erindringer om 
traumer altså at være højst tilgængelige i hukommelsen hos personer med mild PTSD. De synes 
endvidere  at  give  mening  til  andre  ikke-traumatiske  erindringer  på  samme  måde,  som  meget 
positive begivenheder kan have bred betydning for vores selvforståelse og livshistorie. 
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