
POSITIVE PSYKOLOGISKE EFFEKTER AF TERROR?

Terroraktionen den 11. september i USA, hvor bl.a. de to tårne i World Trade 
Center i New York sank i grus, har ifølge forskellige iagttagere ændret livet i 
USA på mange måder. Nu tyder en interessant undersøgelse på, at en af disse 
måder er psykologisk og endda positiv: Det ser ud til, at mange amerikanere i 
tiden efter terroraktionen udviste  øget karakterstyrke på en række områder, 
hvilket jo da er en positiv ændring!
Undersøgelsen blev foretaget af en af Amerikas kendteste psykologer, Martin 
Seligman,  fra  universitetet  i  Pennsylvania  i  samarbejde  med  Christopher 
Peterson fra universitetet i Michigan. De to psykologer havde nogen tid inden 
terroraktionen udviklet en omfattende test for  positive  psykiske egenskaber, 
nogenlunde svarende til det, vi på dansk kalder karakterstyrke, men nok i en 
noget  bredere betydning. De forskellige træk,  der indgik i  den amerikanske 
undersøgelse  over  positive  psykiske  egenskaber,  var  bl.a.  selvkontrol, 
taknemmelighed, optimisme, ærlighed, venlighed, villighed til  at  lære noget 
nyt, villighed til at samarbejde med andre, villighed til at tilgive, villighed til at 
påtage sig en lederrolle, kærlighed til  andre, åbenhed og intimitet i  par- og 
venskabsforhold,  modighed,  religiøs  og  anden  tro,  åndelige  interesser, 
nysgerrighed og en del mere. Hvert af disse specifikke træk eller egenskaber 
blev målt ud fra svarene på en række spørgsmål, der handlede om, hvor meget 
personen  var  i  besiddelse  af  den  pågældende  egenskab,  som  den  kom til 
udtryk i forskellige tænkte situationer. 
Nogle måneder inden terroraktionen den 11.9 havde de to forskere fået 900 
almindelige voksne amerikanere til at udfylde de mange spørgsmål, så de hver 
især kunne få tildelt en vis pointværdi for hvor meget de var i besiddelse af 
hver af de mange forskellige positive træk og egenskaber. 
Kun én måned efter den chokerende terroraktion kontaktede de to forskere 300 
andre personer, og bad dem udfylde testen igen. Det viste sig, at der på dette 
tidspunkt, hvor de fleste amerikanere formodentlig stadig var stærkt påvirkede 
af begivenhederne den 11.9 forekom en  stigning  i  styrken i  næsten alle de 
positive træk i testen. En del af disse stigninger var dog så små, at de kunne 
være udtryk for tilfældigheder, men for syv af de i alt tyve træk, var stigningen 
så  stor,  at  den  var  statistisk  pålidelig,  dvs.  at  der  kun  var  meget  ringe 
sandsynlighed for, at der var tale om et tilfældigt udsving på testen.
De syv egenskaber,  som således viste en markant og betydelig ”fremgang” 
efter terroraktionen, var: 1) Taknemlighed for hele tilværelsen, 2) håb om en 
bedre fremtid, 3) venlighed overfor alle mennesker, 4) villighed til at påtage sig 
en  lederrolle,  5)  villighed  til  at  samarbejde,  6)  åndelige  interesser  samt  7) 
kærlighed til både de nærmeste og mennesker i almindelighed.
Noget senere, nemlig ti måneder efter terroraktionen ”målte” forskerne igen 
styrken af de mange positive psykiske egenskaber hos andre 300 amerikanere, 
og det viste sig, at der stadig var en statistisk pålidelig stigning i styrken af de 
syv nævnte træk, men det viste sig også, at stigningen nu var knap så stor 
som blot én måned efter terroraktionen. De to forskere konkluderer derfor, at 



den betydelige stigning i visse positive psykologiske træk efter terroraktionen 
er ganske langvarig,  men dog viser tegn på begyndende svækkelse efter ti 
måneder.
At folk ofte reagerer med større sammenhold og karakterstyrke ved mødet med 
en fælles fjende, har man nok fornemmet i flere tusinde år, men nu har man for 
første gang fået en mere eksakt viden om, hvilke egenskaber der ændrer sig 
hvor meget, og hvor længe ændringen varer efter, at fjenden har slået til.
En  nogenlunde  samtidig  undersøgelse  fra  England  viste,  at  der  også  hos 
mange englændere kunne spores tilsvarende positive psykologiske ændringer i 
tiden  efter  den  11.  september  2001.  Det  gjaldt  især  for  dem der  følte,  at 
angrebet  var  et  angreb på hele  den vestlige verdens kultur  og værdisæt.  I 
denne engelske undersøgelse fandt man nu også mange negative psykologiske 
eftervirkninger, især hos de der ikke havde den ovennævnte opfattelse.
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