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Det er klart, at vores tanker om mange ting ofte har et fornuftig grundlag i 
relevant viden og rationel tænkning. Men der er nu også visse iagttagelser, der 
tyder  på,  at  vores  tanker  om en  sag  i  betydelig  grad  kan  være  farvet  og 
ligefrem styret af vores følelser. Et godt eksempel er de utrolig positive tanker, 
vi som regel har om vores elskede i forelskelsens hede tid, og de ligeså ensidigt 
negative  tanker  man  kan  have  om  samme  person,  hvis  forelskelsen  er 
forsvundet og afløst af hadefulde konflikter.
Nu viser en amerikansk undersøgelse af Jennifer Lerner og medarbejdere, fra 
universitetet  i  Pittsburgh,  at  det  også  gælder  for  vores  tanker  efter  en 
terroraktion, altså at disse tanker i væsentlig grad kan være styret af de rent 
følelsesmæssige reaktioner på terroraktionen. 
De fleste følelsesmæssige reaktioner på den grusomme terroraktion den 11. 
september  2001,  som  medførte  døden  for  over  3000  mennesker,  kan 
karakteriseres  som  enten  vrede  eller  angst.  Lidt  færre  mennesker  har 
sandsynligvis reageret med overvejende nedtrykte eller ligefrem deprimerede 
følelser  over  begivenheden,  men  den  omtalte  undersøgelse  fokuserede  nu 
mest på disse to følelser: vrede og frygt.
Blandt de tanker, der blev set på i den omtalte undersøgelse, var dels tanker 
om  risikoen  for  selv  at  dø  i  forbindelse  med  fremtidige  terroraktioner,  og 
risikoen for at dø af andre grunde som voldelige overfald eller dødelig sygdom. 
Desuden  var  det  tanker  om  hvilke  politiske  reaktioner,  der  ville  være 
hensigtsmæssige som svar på terroraktioner, hvor de adspurgte bl.a. blev bedt 
om at tage stilling til vredladne reaktioner som at smide alle fremmede ud af 
landet,  eller  mere  forebyggende  reaktioner  som  at  forbedre  relationen  til 
muslimske lande. 
I første omgang fandt forskerne som forventet en nær sammenhæng mellem 
den  følelse,  der  var  stærkest  hos  den  enkelte  (angst  eller  vrede),  og  det 
tankesæt,  der  blev  udtrykt  af  vedkommende.  De,  der  var  særlig  præget af 
angst,  vurderede risikoen for selv at dø af  terroraktioner eller af  helt  andre 
grunde,  som  væsentligt  højere  end  de,  der  særlig  var  præget  af  vrede. 
Desuden var de angste langt mere tilbøjelige til  at foretrække forebyggende 
end vredladne politiske reaktioner; de ville altså hellere forbedre relationen til 
muslimske lande end de ville smide muslimer ud af USA. De vrede tænkte ofte 
modsat; de ville hellere det sidste end det første, og de troede ikke, at der var 
nær så stor risiko for, at de selv kunne dø af en terroraktion – eller i det hele 
taget af noget andet.
Denne klare sammenhæng mellem følelser og tanker kan næppe undre nogen, 
men det interessante spørgsmål er nu,  hvordan sammenhængen opstår.  De 
fleste vil jo nok mene, at det var tankerne, der medførte de følelsesmæssige 
reaktioner, således, at de der tænkte, at der var stor risiko for deres egen død 
ved terror, ofte reagerede med angst, mens de der tænkte på, at der måske 



var  mange  potentielle  terrorister  bl.a.  de  ”fremmede”  ofte  reagerede  med 
vrede. 
Men forskerne mente, at det også kunne være omvendt således, at forskellige 
egenskaber  og  begivenheder  mere  eller  mindre  tilfældigt  har  ført  til  den 
dominerende følelsesmæssige reaktion som  derefter styrer tankegangen hos 
de pågældende. For at checke denne hypotese blev en gruppe forsøgspersoner 
udsat for en følelsesmæssig manipulation, der skulle øge enten deres vrede 
eller  angst  i  forbindelse  med terroraktionen den 11.9.  De,  der  skulle  gøres 
vrede,  blev  bedt  om  særligt  at  fokusere  på  de  omstændigheder  ved 
terroraktionen,  der  gjorde  dem  vrede,  og  tilsvarende  skulle  angstgruppen 
tænke på de forhold, der gjorde dem mere angste. 
En lille test for den følelsesmæssige tilstand efter denne manipulation viste, at 
det i vid udstrækning var lykkedes at gøre de to grupper henholdsvis vrede og 
angste til mode. Umiddelbart derefter blev de to grupper bedt om at udfylde 
testen for deres ”tankemønster”, og det viste sig nu, at dette tankemønster i 
væsentlig grad var præget af de kunstigt fremkaldte følelsestilstande. De, der 
var gjort angste troede meget mere på risikoen for fremtidige terroraktioner og 
risikoen for deres egen død, samt nødvendigheden af at få et godt forhold til de 
muslimske lande, mens de, der var gjort vrede, ikke var nær så pessimistiske 
m.h.t. fremtidige terroraktioner, bl.a. fordi de troede, at de kunne undgås, hvis 
man ”smed alle de fremmede ud af landet”.
Vi må altså se i øjnene, at det ikke blot forholder sig således, at vores følelser 
følger ”logisk” af vores tanker om noget, men at der også i høj grad er tale om, 
at  vores  følelsesmæssige  reaktioner  undertiden  ganske  ulogisk  kan  præge 
vores tanker om det, der udløser den pågældende følelse hos os.
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