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Vi har ofte svært ved selv at bedømme - og endda svært ved at forstå - de følelser, der rumsterer i 
vort sind, og ofte kan andre få et mere realistisk indtryk af, hvad vi virkelig føler ved at studere 
vores mimik snarere end ved at høre os fortælle, hvad vi siger, vi føler. Det mener i hvert fald 
adskillige moderne psykologer, og nu har to af disse - George A. Bonanno og Dacher Keltner fra 
universitetet i Michigan i USA - udført en undersøgelse, der overbevisende støtter denne antagelse. 

De  to  psykologer  fik  38  sørgende  personer,  som  ca.  6  måneder  tidligere  havde  mistet  deres 
ægtefælle,  til  at  deltage  i  undersøgelsen.  De  38  enker  og  enkemænd  blev  i  løbet  af  en  time 
interviewet om deres savn af ægtefællen og om en lang række omstændigheder vedrørende tabet og 
deres senere følelsesmæssige tilstand. Specielt blev de interviewet om, hvor meget deres nuværende 
tilstand var præget af de fire følelser: Sorg, vrede, angst og glæde.

Alle de 38 interview blev optaget på video, og derefter blev trænede psykologer sat til at studere 
mimikken hos de interviewede enker og enkemænd, og ud fra disse iagttagelser - og uden at høre et 
ord  af,  hvad  der  blev  sagt  under  interviewet  -  skulle  disse  iagttagere  nu  søge  at  registrere 
forekomsten af ansigtsudtryk, der svarede til de samme fire følelser: Sorg, vrede, angst og glæde.

Det lykkedes at få disse iagttagere til at score de mimiske udtryk for følelser så ensartet, at det, den 
ene iagttager nåede frem til, meget fint svarede til, hvad andre iagttagere havde registreret. På denne 
måde opnåede forskerne altså både at få målt forekomsten af positive og negative følelsesmæssige 
udtryk og  positive  og  negative  følelsesmæssige  oplevelser. Ved  samme  lejlighed  havde  man 
gennemført et sorg-interview, hvor man omhyggeligt noterede antallet og styrken af symptomer på 
den  aktuelle  sorg-tilstand.  Endelig  blev  der  udført  et  interview  vedrørende  den  interviewedes 
generelle helbredstilstand. 

Disse  to  interviews  -  sorginterviewet  og  helbredsinterviewet  -  blev  gentaget  8  og  19  måneder 
senere, således at man derefter kunne se, om de tidligere registrerede ansigtsmæssige udtryk for 
følelser kunne forudsige, hvordan det gik med sorgen og med helbredstilstanden hos de sørgende.

Resultaterne viste, at der ved 8-måneders efterundersøgelsen (altså 14 måneder efter ægtefællens 
dødsfald) var en nærmest overvældende klar sammenhæng mellem styrken af sorg-tilstanden på 
dette tidspunkt og de følelsesmæssige ansigtsudtryk 8 måneder tidligere. 

På dette tidspunkt var det især de tidligere mimiske udtryk for vrede og for angst, der var forbundet 
med en vedvarende stærk sorgreaktion, mens det er bemærkelsesværdigt, at  der ikke var nogen 
sammenhæng mellem de tidligere ansigtsmæssige udtryk for sorg og den senere styrke af sorg-
tilstanden.  Der  var  også  en  klar  -  men  lidt  svagere  -  forbindelse  mellem  tidligere  positive 
følelsesmæssige udtryk og en svagere sorg-reaktion 14 måneder efter ægtefællens dødsfald. 
Ved samme lejlighed blev der også påvist en sammenhæng mellem tidligere mimiske udtryk for 
vrede (6 måneder efter dødsfaldet) og en forværret helbredstilstand (14 måneder efter dødsfaldet). 
Kun vrede ansigstudtryk var forbundet med dårligere helbred ved denne undersøgelse, hvilket altså 
tyder på, at  specielt vrede følelser hos sørgende personer ikke blot forlænger sorgen, men også 
svækker helbredet!



Ved den sidste efterundersøgelse 19 måneder efter den oprindelige undersøgelse og 25 måneder 
efter dødsfaldet var der stadig en klar forbindelse mellem tidligere udtryk for vrede og vedvarende 
stærk  sorg,  men  nu  var  der  ikke  længere  forbindelse  mellem  tidligere  udtryk  for  angst  og 
vedvarende sorg.  Til  gengæld var der på dette tidspunkt en endnu stærkere forbindelse mellem 
tidligere mimiske udtryk for positive følelser og en svækket sorgreaktion, således at man altså kan 
konkludere,  at  personer,  der 8 måneder  efter et  svært  tab,  dog indimellem kan smile eller  vise 
mimisk udtryk for positive følelser, har en særlig god chance for helt at være kommet sig over deres 
sorg to år senere.

Med  hensyn  til  helbredstilstanden  ved  den  sidste  efterundersøgelse  var  der  stadig  en  klar 
forbindelse  mellem tidligere  mimiske  udtryk  for  vrede  og  dårligt  helbred:  De  personer,  der  8 
måneder efter tabet ofte viste udtryk for vrede, havde hele 25 måneder efter tabet et klart ringere 
helbred end de, der sjældent eller aldrig viste tegn på vrede.

Alle  disse  sammenhænge  mellem  mimiske  udtryk  for  følelser  og  senere  sorg  og  helbred  var 
stærkere  end  sammenhængene  mellem de  beskrevne følelsesmæssige  oplevelser  og  den  senere 
tilstand.  Og -  hvad der  er nok så vigtigt  -  statistiske analyser viste,  at  sammenhængen mellem 
mimiske udtryk for følelser og senere sorg og helbred ikke kunne bero blot på, at de mimiske udtryk 
afspejlede de oplevede følelser. Der er altså næppe tvivl om, at de mimiske udtryk viser noget om 
den følelsesmæssige tilstand,  som den sørgende ikke selv er helt  klar  over,  og som ikke desto 
mindre spiller en kolossal rolle for, hvor længe det varer for den pågældende at komme sig oven på 
sorgen og for, hvor meget helbredet lider under denne proces.
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