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To engelske  forskere  fra  Universitetet  i  London  har  ligesom i  den  foran  omtalte  undersøgelse 
studeret ofrene for trafikulykker for at se nærmere på, hvad der gør, at der efter en trafikulykke 
optræder mere eller mindre svære og langvarige krisereaktioner (PTSD).

I denne undersøgelse fra London tog forskerne udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt tendensen 
til at skjule sine følelser over for andre kunne tænkes at spille en rolle for udviklingen af PTSD efter 
en uhyggelig oplevelse som en trafikulykke. Man har tidligere interesseret sig for denne psykiske 
egenskab  –  tendensen  til  at  skjule  sine  følelser  over  for  andre  –  i  forbindelse  med  såkaldt 
psykosomatisk  sygdom.  Flere  undersøgelser  tyder  på,  at  mennesker  med  en  udpræget  og 
vedvarende tendens til at skjule følelser også har større risiko for at få fysiske sygdomme (som 
hjertesygdomme og måske endda kræft), når de udsættes for stress og modgang i tilværelsen. Den 
almindelige forklaring på denne sammenhæng er, at tendensen til at skjule følelser kan gøre det 
sværere for mennesker at gennemleve og afreagere følelsesmæssige belastninger. De to forskere fra 
London mente derfor, at man på denne baggrund kunne vente, at tendensen til at skjule følelser også 
ville give stærkere krisereaktioner efter en uhyggelig oplevelse som følge af vanskeligheder ved at 
få gennemarbejdet og dermed ”overstået” begivenheden.

For  at  undersøge  denne  hypotese  nærmere  tog  de  to  forskere  kontakt  med  60  ofre  for  nylige 
trafikulykker, og 45 af de kontaktede indvilligede i at deltage i undersøgelsen. Disse 45 personer 
udfyldte – som i undersøgelsen fra Manchester (se artiklen ovenfor) – spørgeskemaer vedrørende 
ulykkens art og vedrørende deres psykiske reaktioner i den første uge efter ulykken, men derudover 
udfyldte de et lille spørgeskema, som er beregnet på at ”måle” tendensen til at skjule sine følelser 
for andre. I dette spørgeskema skulle forsøgspersonerne angive, i hvor høj grad, de var enig i at 
udsagn som: Jeg synes, man altid bør beherske sine følelsesmæssige udtryk; jeg synes ikke, man 
skal  bebyrde  sine  omgivelser  med  sine  egne  følelsesmæssige  problemer;  jeg  synes,  at  ydre 
følelsesmæssige reaktioner er tegn på svaghed; jeg synes ikke, at vi er gode til at forstå hinandens 
følelser.

Ved at tælle sammen på svarene på dette spørgeskema fik forskerne et talmæssigt udtryk for de 
pågældendes tendens til at skjule deres følelser for andre. Spørgsmålet var nu, om dette mål kunne 
forudsige, hvem der senere ville udvikle egentlig PTSD, altså langvarige alvorlige krisereaktioner. I 
denne undersøgelse ventede forskerne ikke så længe som i den foregående undersøgelse, blot seks 
uger gik der, inden personerne i undersøgelsen blev undersøgt med hensyn til, om de havde udviklet 
PTSD. Det havde 30% af personerne i denne undersøgelse, (hvilket var lidt flere end de 22% i 
Manchester-undersøgelsen  ovenfor;  det  kan  bero  på  alvorligere  ulykker  eller  på  et  tidligere 
undersøgelsestidspunkt).

Det viste sig, at hypotesen blev bekræftet: Der var en tydelig tendens til, at de, der én uge efter 
ulykken oplyste, at de var tilbøjelige til at skjule deres følelser, var de samme, som seks uger senere 
havde udviklet en alvorlig grad af PTSD. Foruden tendensen til at skjule følelser var også en anden 
psykologisk faktor betydningsfuld i denne undersøgelse, nemlig tendensen til at undgå alt hvad der 
mindede om ulykken. Når man satte disse to mål sammen – målet for tendensen til at skjule følelser 
og målet for tendensen til at ”flygte” fra alt det, der minder om ulykken – kunne man med 92% 



nøjagtighed forudsige, hvem der ville, og hvem der ikke ville, udvikle en PTSD seks uger efter 
trafikulykken.

Forklaringen på sammenhængen mellem følelsesmæssig ”lukkethed” og stærkere krisereaktioner 
kan som nævnt være, at de pågældende ikke alene skjuler deres følelser for andre, men også for sig 
selv og dermed hindres i at bearbejde deres indre følelsesmæssige problemer, som derfor vokser sig 
større og stærkere hen ad vejen. Forklaringen kan imidlertid også være en helt anden, nemlig at 
mennesker,  der  skjuler  deres  følelser  for  andre,  også  får  mindre  menneskelig  støtte,  når  de 
pågældende  plages  af  negative  følelsesmæssige  problemer  f.eks.  efter  en  ulykke;  og  som det 
fremgik af undersøgelsen fra Manchester i artiklen ovenfor, kan mangel på menneskelig støtte i sig 
selv give stærkere og mere langvarige krisereaktioner. 
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