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En  hollandsk  forskergruppe  har  for  nylig,  ganske  ligesom  den  amerikanske 
undersøgelse vi omtalte i foregående artikel, berettet om forskningsresultater, 
der viser, at oplevelsesmæssig undgåelse – altså tendensen til  på det indre 
plan at undgå ubehagelige oplevelser – kan være hensigtsmæssig på kort sigt 
ved  at  give  mindre  følelsesmæssig  belastning  i  en  aktuel  situation,  men 
uhensigtsmæssig på længere sigt ved at give mindre fred i sindet senere hen. 
Men  metoden  i  den  hollandske  undersøgelse  var  helt  forskellig  fra  den 
amerikanske undersøgelse. 
De hollandske forskere benyttede sig af en mere indirekte metode til ”måling” 
af  tendensen  til  at  undgå  negative  oplevelser.  De  spurgte  ikke  direkte  om 
forsøgspersonen  kunne  berette  om  sådanne  bevidste  tendenser  til 
oplevelsesmæssig  undgåelse,  men kombinerede  resultaterne  fra  to  tidligere 
meget benyttede spørgeskemaer, nemlig et spørgeskema til måling af oplevet 
angst  i  dagliglivet  og  et  spørgeskema  til  måling  af  ”konformitet”,  dvs. 
tendensen  til  at  søge  at  være  ligesom  alle  andre.  En  række  tidligere 
undersøgelser tyder nemlig på, at de personer der dels scorer særlig lavt på 
angstskemaet,  men  samtidig  meget  højt  på  konformitet-skemaet,  ofte  ved 
nærmere eftersyn viser sig at være karakteriseret ved en udpræget tendens til 
oplevelsesmæssig  undgåelse,  således  at  de  på  grund  af  deres  tendens  til 
konformitet  netop  søger  at  undgå  alle  angstprovokerende  oplevelser,  og 
derved hævder, at de sjældent oplever angst i dagliglivet – selvom fysiologiske 
undersøgelser  ofte afslører  en temmelig stærk fysiologisk  angsttilstand i  en 
truende situation, hvor de pågældende hævder, at de ikke føler sig angste.
De hollandske forskere startede derfor deres undersøgelse med at finde frem til 
en gruppe studerende, som netop scorede som anført på de to spørgeskemaer: 
Påfaldende lavt  på angstskemaet og ret  højt  på konformitetsskemaet.  Disse 
studerende  blev  kaldt  undertrykkelses-gruppen  (hvor  undertrykkelse  altså 
refererede  til  den  formodede  tendens  til  at  undertrykke  ubehagelige 
oplevelser),  mens  en  anden  gruppe  studerende,  der  ikke  viste  det  samme 
svarmønster ved de to spørgeskemaer udgjorde en ”almindelig” kontrolgruppe. 
Herefter foregik undersøgelsen således:
Først blev alle forsøgspersonerne i de to grupper bedt om at tænke på ”den 
mest ubehagelige oplevelse, de havde været ude for i de sidste mange år”. Det 
lykkedes for alle forsøgspersonerne at komme i tanke om en sådan pinefuld 
oplevelse, og de skulle herefter beskrive den i korte træk og vurdere på en 
skala  på  1-10,  hvor  skrækindjagende  oplevelsen  havde  været.  Som ventet 
scorede  undertrykkelsesgruppen  deres  negative  oplevelser  som  mindre 
angstfremkaldende  end  kontrolgruppen,  men  en  gennemlæsning  af 
beskrivelserne  tydede  ikke  på,  at  de  faktisk  havde  været  ude  for  mindre 
belastende oplevelser. 
Dernæst  blev  hver  forsøgsperson  sat  ved  et  bord  med  et  lille  håndtag 
(joystick), som de skulle vippe, hver gang de i de følgende to perioder kom til 
at tænke på den tidligere gen-erindrede ubehagelige begivenhed. I den første 
periode  blev  alle  forsøgspersonerne  bedt  om at  undlade  at  tænke  på  den 



pinefulde oplevelse, de skulle altså med vilje undertrykke denne erindring, men 
hvis den alligevel dukkede op i deres bevidsthed, skulle de altså indikere det 
ved et vip på håndtaget.  Det viste sig,  at  undertrykkelsesgruppen var klart 
bedre  til  denne  øvelse  i  undertrykkelse  af  ubehagelige  erindringer  end 
kontrolgruppen,  idet  de  kun  vippede  halvt  så  ofte  på  håndtaget  som 
kontrolgruppen. Efter en kort pause skulle forsøgspersonerne igen i en periode 
vippe med håndtaget, når de kom i tanke om den ubehagelig oplevelse, men 
denne gang måtte de tænke på hvad som helst de havde lyst til,  også den 
pinefulde oplevelse. 
I  den  anden  periode  var  der  endnu  større  forskel  på  de  to  grupper: 
Kontrolgruppen udviste en fordobling af  hyppigheden af  erindringer om den 
ubehagelige  begivenhed,  sammenlignet  med  første  fase,  mens 
undertrykkelsesgruppen vedblev ved stort set ikke at tænke på den tidligere 
ubehagelige oplevelse, således at de også i denne anden del af eksperimentet 
kun vippede ganske sjældent med håndtaget.
Denne  del  af  eksperimentet  viser  altså  ganske  overbevisende,  at 
undertrykkelsesgruppen var ”bedre” til  at undgå at tænke på den pinefulde 
erindring, både når de blev bedt om det, og også når de ikke blev bedt om det. 
Dette  var  altså  den kortsigtede gevinst  ved undertrykkelsesstrategien,  men 
den sidste del af undersøgelsen viste, at de på længere sigt betalte en ganske 
høj pris for denne kortsigtede gevinst.
Undersøgelsen fortsatte nemlig med, at alle forsøgspersonerne i de næste syv 
dage i en lille udleveret notesbog skulle notere hver gang de kom i tanke om 
den ubehagelige oplevelse, og hvor ubehageligt det var for dem at komme 
ufrivilligt i tanke om denne begivenhed. 
Denne  langtidsundersøgelse  viste,  at  undertrykkelsesgruppen,  der  havde 
været  så  god  til  oplevelsesmæssig  undertrykkelse  i  tiden  lige  efter 
genkaldelsen af  den ubehagelige erindring,  havde været ude for  langt flere 
ufrivillige  og  ubehagelige  erindringer  om  den  pinefulde  begivenhed  i  de 
efterfølgende syv dage. Selvom de pågældende, også i disse syv dage, havde 
forsøgt at skubbe de ubehagelige erindringer ud af hovedet, havde mindet dog 
jævnligt brudt tilstrækkelig stærkt ind i  bevidstheden til  at medføre et klart 
ubehag, således at man skønsmæssigt kunne mene, at disse studerende på 
længere sigt kom ud for mere følelsesmæssigt ubehag i forbindelse med de 
ufrivillige  generindringer  end  de  havde  sluppet  for  ved  at  undertrykke 
erindringerne i første omgang.
Resultaterne af  denne – og de to foregående – undersøgelser giver således 
tilsammen  et  overbevisende  indtryk  af,  at  det  kan  være  en  temmelig 
uhensigtsmæssig strategi at beskytte sig mod negative oplevelser ved at søge 
at lukke dem ude af bevidstheden!

tn
Kilde: Geraerts, E., Merckelbach, H., Jelici, m. & Smeets, E. (2006). Long term consequences of suppression of intrusive 
anxious thoughts and repressive coping. Behaviour Research and Therapy, 44. 1451-1460.


	Flugt fra negative oplevelser: III (2007,16(1))

