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De krisereaktioner, der kan opstå efter en uhyggelig eller belastende oplevelse, kan være særdeles 
plagsomme og undertiden meget langvarige, så derfor er der god grund til at tilbyde kriseterapi til 
mennesker, der lider af sådanne krisereaktioner.

I den almindelige form for kriseterapi arbejder man bl.a. med at hjælpe den kriseramte til at “turde” 
tænke på den skrækkelige begivenhed, altså at genopleve den i erindringen for at få “afreageret” de 
følelser, der knytter sig til begivenheden. Denne strategi hviler bl.a. på den opfattelse, at det er den 
indre angst for de pågældende følelser, der i mange tilfælde får ofret til at anstrenge sig for at undgå 
at tænke på begivenheden for netop at undgå de naturlige, men lidelsesfulde følelser, der opstår ved 
en sådan genoplevelse.

På  denne  baggrund  har  en  engelsk  forskergruppe  opstillet  den  hypotese,  at  det  måske  er  de 
mennesker,  der  i  dagliglivet  mest  viger  tilbage  fra  at  opleve  og  vise  følelser,  der  efter  en 
kriseoplevelse vil have sværest ved at turde genopleve de efterfølgende følelser og derfor måske 
også vil være dem, der har de mest langvarige krisereaktioner.

De seks engelske forskere testede denne hypotese på en gruppe, som i sandhed havde været ude for 
en alvorlig kriseoplevelse. Det drejer sig om 37 overlevende fra skibskatastrofen, hvor “Herald of 
Free Enterprise” i løbet af kort tid fik slagside og sank på vej til England i 1987.

De 37 personer blev kontaktet tre år efter ulykken og bl.a. bedt om at udfylde et spørgeskema, der 
målte deres modvilje mod at opleve og vise stærke følelser. Et af de udsagn i spørgeskemaet, som 
de pågældende kunne svare “enig” eller “uenig” til, lød f.eks.: “Jeg synes, at det er tegn på svaghed, 
når folk lader sig rive med af deres følelser”.

To år senere, altså fem år efter ulykken, blev de 37 overlevende kontaktet igen, og denne gang bad 
man dem om at udfylde et spørgeskema, der skulle registrere, om de stadig havde symptomer på 
krisereaktioner efter ulykken fem år tidligere. Symptomer på en sådan vedvarende krisereaktion 
kunne f.eks. være, at de ofte fik pludselige, uhyggelige minder om ulykken, at de undertiden havde 
drømme eller ligefrem mareridt om ulykken, og at de så vidt muligt undgik at sejle i tilsvarende 
skibe.

Ved at sammenholde resultaterne fra de to spørgeskemaundersøgelser kunne de engelske forskere 
konkludere, at deres hypotese i høj grad var blevet bekræftet: Det var udpræget de personer, der 
havde modvilje mod at vise følelser, der endnu fem år efter ulykken stadig døjede med alvorlige 
krisereaktioner. 

Man kunne måske tro, at denne sammenhæng blot opstod, fordi det var de hårdest ramte under 
skibskatastrofen, der som følge af deres mere traumatiske oplevelser både havde større uvilje mod 
at vise følelser og sværere ved at komme igennem kriseoplevelsen. Men denne forklaring holdt ikke 
stik: Der var ingen forskel i styrken af den oprindelige kriseoplevelse hos de, der havde og der ikke 
havde modvilje mod at vise følelser. Forskerne konkluderer, at en vedvarende holdning mod at vise 
følelser faktisk gør folk mere sårbare overfor længerevarende krisereaktioner. De foreslår derfor, at 



kriseterapeuter bør tage denne personlige egenskab i betragtning, når de yder krisehjælp. Konkret 
bør  man  altså  ved  kriseterapi  søge  at  “overvinde”  en  eventuel  holdningsmæssig  modvilje  hos 
kriseofferet mod overhovedet at vise følelser, inden man begynder den sædvanlige kriseterapi. 
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