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Det er bestemt ikke nogen ny teori, at børn, der mishandles på den ene eller den anden måde, 

risikerer at få senere psykiske lidelser i voksenalderen især i form af angstlidelser og depressioner. 

(Der er dog ikke fundet nogen sammenhæng mellem børnemishandling og den meget alvorlige 

sindssygdom, der hedder skizofreni, som ifølge de nyeste undersøgelser ser ud til at bero mere på 

hjerneforstyrrelser end på psykiske belastninger).  

De tidligere fremsatte hypoteser om, at man som voksen kunne risikere at få en psykisk lidelse som 

følge af en form for mishandling i barndommen, byggede dog på et usikkert grundlag. Det drejede 

sig mest om, at man hos mennesker, der gik i psykoterapi for en psykisk lidelse, har stødt på 

erindringer om alvorlige former for mishandling i barndommen. Selvom sådanne 

barndomserindringer kan virke troværdige, er der dog også nogle alvorlige usikkerhedsmomenter 

ved sådanne erfaringer. F.eks. er det – som det fremgår af flere tidligere artikler i Forskningsnyt fra 

Psykologi – muligt at ”fejlhuske” tidligere begivenheder, så man tror, at det er noget, der er sket i 

virkeligheden, selvom det kun er noget, man har forestillet sig i fantasien. Dette kaldes ”falske 

erindringer”, og det kan være utroligt svært at skelne mellem falske og rigtige erindringer. Man kan 

med forskellige metoder ”indpode” falske erindringer hos forsøgspersoner, og det viser sig, at disse 

erindringer på alle måder opfattes på samme måde som rigtige erindringer. Man kan altså ikke sige, 

at fordi en erindring har en eller anden egenskab – f.eks. at den står lyslevende klar for det indre øje 

– så er den nødvendigvis korrekt - eller falsk.  

For det andet har det vist sig, at vores erindringer om fortiden kan være stærkt påvirkede af vores 

følelser og humør. Hvis vi er glade kommer vi mest i tanker om glade begivenheder fra fortiden, og 

hvis vi er nedtrykte eller deprimerede, husker vi mest de triste begivenheder. Og disse triste 

begivenheder bliver endda ofte ”farvet” af det dårlige humør, så de forekommer endnu mere triste i 

erindringen end de gør, hvis man tænker på dem i et senere og bedre humør. Mennesker, der er i 

behandling for angst eller depression, kan altså komme til at ”farve” deres barndomserindringer, så 

de fremstår langt mere triste og belastende, end de egentlig var.  

Nu viser to nye undersøgelser imidlertid på en mere videnskabelig, betryggende måde, at der 

virkelig ser ud til at være en stærk forbindelse mellem barndommens belastninger og senere risiko 

for psykiske lidelser, præget af angst eller depression.  

Den første af de to undersøgelser er udført af et forskerhold i Californien i USA. I denne 

undersøgelse nøjedes man ikke med at se på det lidt tilfældige udvalg af voksne mennesker, der 

søger psykologisk behandling for angst eller depression. (Det er langtfra de, der lider mest af angst 

eller depression, som selv søger mest behandling). De californiske forskere gjorde sig den 

betydelige ulejlighed at finde frem til hele 4.000 kvinder, som udgjorde et repræsentativt udsnit af 

den voksne, kvindelige amerikanske befolkning over atten år. Alle disse 4.000 kvinder indvilgede i 

at udfylde to spørgeskemaer, dels om deres barndomsoplevelser, og dels om deres erfaringer med 

angst- eller depressionslidelser i voksenalderen. I spørgeskemaet vedrørende 

barndomsbegivenheder blev de spurgt om tre former for belastninger eller mishandlinger:  

1. Fysisk mishandling omhandler erindringer om smertefuld korporlig afstraffelse, f.eks. ved hårde 

slag evt. med genstande. At have været ude for fysisk mishandling indebærer som regel, at man 

både har været udsat for smertefuld afstraffelse og har lidt under angst for disse fysiske 

overgreb.  

2. Seksuelt overgreb drejer sig om, at kvinderne husker, at de som børn blev udsat for stærkt 

ubehagelige og ligefrem skræmmende befamlinger eller regulære seksuelle overgreb, fra enten 

familiemedlemmer eller andre. 



3. Emotionel eller følelsesmæssig mishandling omhandler sådanne belastninger, hvor kvinderne i 

barndommen var udsat for hån, ydmygelser eller forsømmelse, f.eks. at blive afvist med 

skældsord, hvis de søgte trøst. Denne sidstnævnte form for barndomsmishandling, de 

emotionelle mishandlinger, er nok den kategori, der er mest svær at definere og afgrænse 

nøjagtigt – til gengæld er det ifølge de nyeste undersøgelser også den af de tre former for 

mishandling, der giver de sværeste mén senere hen.  

Af de 4.000 kvinder var det hele 30%, der rapporterede at have været udsat for én eller flere af de 

tre former for mishandling. Halvdelen af disse, altså 15% havde ”kun” været udsat for en af de tre 

former for mishandling (fysisk mishandling 6%, emotionel mishandling 5%, og seksuel 

mishandling 4%), mens 11% havde været udsat for to former for mishandling, og de sidste 4% 

havde været udsat for alle tre former for mishandling! 

De samme kvinder havde som nævnt udfyldt et spørgeskema om, hvorvidt de i voksenalderen 

havde lidt under angstlidelser eller depressive lidelser, samt om de havde været udsat for en 

traumatisk (stærkt belastende) begivenhed i voksenalderen. I sidstnævnte tilfælde skulle kvinderne 

yderligere besvare en række spørgsmål, der handlede om hvorvidt den traumatiske begivenhed 

havde medført en såkaldt PTSD-lidelse, dvs. en række vedvarende symptomer på svære psykiske 

eftervirkninger af den pinefulde begivenhed. Disse symptomer er især følgende fire: 

1. Pinefulde, ufrivillige erindringer om begivenheden.  

2. Følelsesmæssig ”afblegning”, som om de pågældende ikke længere kunne være rigtig glade 

eller have rigtig medfølelse med andre. 

3. Konstant vagtsomhed, som om de kronisk frygtede, at der igen kunne ske en frygtelig 

begivenhed, samt 

4. tendens til at undgå alle steder og endog tanker, der kunne minde om den grufulde begivenhed – 

og dermed true med at fremkalde nye pinefulde følelser.  

Da man analyserede resultaterne fra de to spørgeskemaer vedrørende overgreb i barndommen og 

psykiske lidelser i voksenalderen, viste det sig ikke overraskende, at de 30% af kvinderne, der 

havde været udsat for en eller flere barndomsmishandlinger også havde flere symptomer på 

psykiske lidelser i voksenalderen. Der var dog to forhold ved disse resultater, som var særlig 

bemærkelsesværdige.  

For det første var senvirkningerne af emotionel mishandling tilsyneladende endnu værre end 

senvirkningerne af fysisk eller seksuel mishandling. Mens de to sidstnævnte former for mishandling 

medførte en hyppighed af angst og depression, der var to til tre gange højere end hos de 

”umishandlede” kvinder, var hyppigheden tre til fire gange højere i gruppen, der havde været udsat 

for emotionel mishandling.  

Og for det andet – og mest overraskende for forskerne – så viste det sig, at der var endnu større 

forskel på de mishandlede og de ikke-mishandlede kvinder med hensyn til PTSD. De kvinder, der 

havde været mishandlet som børn, og som i voksenalderen havde oplevet en traumatisk begivenhed, 

havde hele fem til syv gange så stor risiko for efterfølgende at udvikle PTSD, sammenlignet med 

kvinder med en ”skadefri” barndom. 

Det er næppe psykologisk overraskende, at man i voksenalderen kan komme til at lide af angst eller 

depression som følge af skræmmende og ”deprimerende” begivenheder i barndommen. Men det er 

en forholdsvis ny erkendelse, at overgreb eller mishandling i barndommen kan medføre en 

væsentlig større sårbarhed i voksenalderen med hensyn til at udvikle nye psykiske lidelser efter en 

traumatisk begivenhed. Dette resultat harmonerer dog godt med andre nye undersøgelser, der viser, 

at kvinder, der er udsat for overgreb i barndommen, udviser en forhøjet fysisk stressreaktion (i form 

af en særlig høj produktion af stresshormoner) under stresspåvirkninger.  

Selvom mennesker, der har været udsat for overgreb i barndommen næppe behøver at lide resten af 

livet af de her omtalte negative psykiske eftervirkninger – der findes moderne psykologiske 



behandlingsmetoder, der effektivt kan afhjælpe angst, depression, PTSD – så kan denne 

undersøgelse minde om, at det er bedre at beskytte børn mod overgreb end at lappe på sårene i 

voksenalderen. 

I den anden af de to nye undersøgelser over barndomsbegivenheder og psykiske lidelser i 

voksenalderen, tog forskerne udgangspunkt i 850 voksne, som alle var i behandling for angstlidelser 

eller depression. Disse 850 patienter udfyldte ligesom i den foregående undersøgelse et 

spørgeskema om de samme tre former for overgreb eller mishandling i barndommen: Seksuel, 

fysisk eller emotionel mishandling. Når man sammenlignede resultaterne fra disse patienter med 

”almindelige mennesker” i samme alder viste det sig – som i den foregående undersøgelse – at der 

var en klar forbindelse mellem overgreb i barndom og psykiske lidelser i voksenalderen. I denne 

undersøgelse var der dog et lidt forskelligt mønster i sammenhængen mellem barndomsmishandling 

og angst, depression og PTSD. Hyppigheden af alle tre former for barndomsmishandling var 

ekstremt høj i gruppen af patienter, der led af PTSD, men hos patienter med angstlidelser og 

depression, var hyppigheden af emotionel mishandling i barndommen mere end dobbelt så høj som 

hyppigheden af de andre former for mishandling.  

Mens der har været stor og berettiget bekymring for børn, der udsættes for fysiske eller seksuele 

overgreb i barndommen, tyder disse to nye undersøgelser på, at der er mindst ligeså stor grund til 

bekymring for de børn, der lider under – ofte mere skjulte – former for følelsesmæssig mishandling 

eller forsømmelse i barndommen. 
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