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Forestillingen om at man må åbne sig og fortælle om sine personlige følelser og reaktioner efter et 
dødsfald eller  en voldsom begivenhed som fx en voldtægt er meget udbredt blandt  lægfolk og 
professionelle. Hvis man undlader at konfrontere sig med de intense følelser, vil mange mene, at 
lukketheden  fører  til  en  uhensigtsmæssig tilpasning  og  kan resultere  i  en  patologisk  sorg  eller 
fiksering til traumet. Flere terapiskoler fremhæver, at de ramte må udføre deres ’sorgarbejde’, der 
bl.a. bygger på en følelsesmæssig åbenhed i en social sammenhæng (jf. bogen ’Den nødvendige 
smerte’).
Det at tale med andre om sine følelser og reaktioner behøver ikke at være en nødvendig betingelse i 
forbindelse med ’sorgarbejde’, eftersom det også er muligt i ensomhed at være opmærksom på sin 
sorg og gennemarbejde den alene. Normalt er de to processer forbundne.
En amerikaner ved navn James Pennebaker har gennemført og inspireret til en række undersøgelser, 
der  viser  at  folk,  der  blev  sat  til  at  skrive  om  traumatiske  begivenheder,  får  det  bedre  både 
psykologisk  og  kropsligt.  En  meta-analyse  af  en  lang  række  undersøgelser  bekræftede  at 
virkningerne holdt sig i 3-6 måneder.
Imidlertid er der en række metodiske problemer gemt i den type skrive-opgaver, som Pennebaker 
har lagt navn til. Ofte er mange forskellige slags begivenheder behandlet i den samme undersøgelse, 
hvor mange ikke ville regnes for så alvorlige, at man ville kalde dem traumatiske. For det andet er 
der  forskel  på de to køn m.h.t.  at  tale  om følelser.  Kvinder  taler  almindeligvis  mere om deres 
følelser, men enkelte undersøgelser viser, at mænd reagerer langt stærkere i forsøgssituationer, hvor 
de skal ’åbne sig’.
For det tredje har ingen af de omtalte undersøgelser anvendt standardiserede mål for graden af 
psykopatologi og en del har ikke inddraget en opfølgende vurdering af effekten. For det fjerde har 
næsten ingen undersøgelser studeret, i hvilket omfang deltagerne tidligere har talt om deres traumer 
eller tab. Mennesker, der har mistet eller har været udsat for en voldsom begivenhed, taler som regel 
med andre giver deres følelser i naturlige situationer. For det femte har kun tre undersøgelser brugt 
kontrolgrupper  (byggende  på  lodtrækning).  Og  netop  i  de  tre  undersøgelser  er  resultaterne 
blandede, idet kun én af dem fandt en begrænset effekt på et enkelt af flere mål for sundhedsadfærd.
Alle disse metodeproblemer er baggrunden for tre nye undersøgelser om værdien af at åbne sig. 
Den første  er  udført  af  to  amerikanere,  Elissa  Brown og Richard  Heimberg.  Blandt  knap 600 
kvindelige studerende fandt de 85, som havde været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, og 
som blev sat til at skrive om det. Den ene halvdel blev bedt om kun at beskrive facts i forbindelse 
med voldtægten, mens den anden halvdel fik besked på også at fortælle om ’deres dybeste tanker og 
følelser’. Herefter blev – igen efter lodtrækning – halvdelen af hver af de to grupper bedt om at 
fortælle om det til en kvindelig medstuderende.
Efter en måned blev alle deltagerne undersøgt igen med en række psykologiske test. I det omfang 
beskrivelserne  havde været  meget  detaljerede  og  graden af  personlig  udlevering  moderat  (dvs. 
hverken  specielt  højt  eller  lavt),  var  der  en  signifikant  nedgang  i  social  angst  og  nedtrykthed. 
Derimod var der ingen effekt på alle de øvrige psykologiske mål og ingen effekt, der kunne knyttes 
til  opgavetype  (facts  vs.  dybdeorientering)  eller  tilstedeværelse  af  en  kvinde,  som havde  hørt 
beretningen læst op.
De to  næste  undersøgelser  er  hollandske  og  udført  af  en  gruppe  psykologer  fra  universitetet  i 
Utrecht under anførelse af Margaret Stroebe, der er en international kapacitet i udforskningen af 
sorgreaktioner. Deres første undersøgelse omfattede 281 65-årige eller yngre, som havde mistet en 



ægtefælle. Tre måneder efter dødsfaldet blev de kontaktet om de ville deltage i undersøgelsen. De 
centrale spørgsmål drejede sig om, i hvilket omfang de havde talt med andre og vist deres følelser. 
De samme mennesker blev kontaktet igen yderligere tre gange indenfor de næste to år og bedt om at 
udfylde de samme spørgeskemaer.
Overraskende var der ingen forskel mellem kvinder og mænd m.h.t. at tale med andre og vise deres 
følelser.  Omfanget af  deres  åbenhed mindskedes i  løbet  af  de to  år.  En analyse af  åbenhedens 
betydning for graden af depression, angst, sociale funktionsproblemer, søvnproblemer og somatiske 
klager viste, at der ikke var nogen effekt af åbenheden. Den eneste sammenhæng var, at en høj grad 
af symptomer tre måneder efter dødsfaldet, bevirkede en større social åbenhed fire måneder senere 
(og et tilsvarende højt symptomniveau på dette tidspunkt).
Nu kunne det tænkes, at den følelsesmæssige åbenhed hos de efterladte havde mere karakter af at 
snakke om det samme uden nogle aktive forsøg på at komme dybere i kontakt med tabet og de 
personlige følger, som Pennebakers metode lægger op (”fortæl om de dybeste tanker og følelser”). 
Derfor gennemførte Margaret Stroebe og hendes kolleger en ny undersøgelse for at vurdere denne 
alternative forklaring.
Denne gang fik de 199 personer, der havde mistet deres ægtefælle, til at deltage. De delte dem i fem 
grupper. De tre første skulle føre en dagbog i syv dage et halvt års tid efter dødsfaldet. Den første 
gruppe blev instrueret i at beskrive deres følelser. Den anden gruppe blev sat til at beskrive alle de 
problemer og deres følelser. De to kontrolgrupper udfyldte ligesom de tre dagbogsgrupper nogle 
spørgeskemaer om åbenhed og deres psykiske tilstand.
Resultatet  af  undersøgelsen  viste,  at  der  ikke  var  nogen  forskel  mellem dagbogsgrupperne  og 
kontrolgrupperne. Skriveopgaverne bevirkede ikke en nedgang i de psykiske symptomer eller antal 
lægebesøg, hverken på undersøgelsestidspunktet eller et halvt år senere. Der var heller ingen positiv 
effekt for dem, hvor døden var indtrådt helt uventet eller for dem, der på undersøgelsestidspunktet 
udtrykte, at de havde et stor behov for at fortælle andre om deres følelser.
I betragtning af, at partner dødsfald anses for at være en af de mest belastende livsbegivenheder, er 
det bemærkelsesværdigt, at den følelsesmæssige åbenhed ikke har en positiv effekt på den psykiske 
sundhed.  Mens undersøgelser efter Pennebakers metode som regel har været  retrospektive (dvs. 
tilbageskuende),  viser  de  tre  omtalte  prospektive undersøgelser  et  helt  andet  billede.  Stroebes 
undersøgelse, fandt at terapi til efterladte kun havde en effekt på dem, som selv opsøgte hjælp og 
som led af det man kalder kompliceret sorg.
Sammenfattende peger de tre undersøgelser på, at social og følelsesmæssig åbenhed anses for at 
være en hjælp,  men i  modsætning til  hvad de fleste tror,  er  der ikke noget,  der tyder på at  de 
fremskynder  en  bearbejdning  af  psykiske  traumer.  Hvis  disse  efterlader  den  ramte  med  store 
psykiske problemer, er de naturlige sociale relationer og skriveopgaver helt utilstrækkelige til at 
hjælpe de traumatiserede. Her vil der i så fald være brug for en decideret psykologisk behandling.
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