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Udover de tre centrale symptomer på PTSD (eller krisereaktioner) vi beskrev i 
den  foregående  artikel,  altså  øget  nervøsitet,  invaderende  minder  og 
undgåelse af traumerelaterede steder og tanker, har man også ment, at der 
var tale om et fjerde symptom, nemlig en generel svækkelse af følelseslivet 
især på den måde, at de PTSD-ramte skulle være mindre i stand til at opleve 
både negative og positive følelser i andre situationer. Det antages, at de stærke 
følelsesmæssige  reaktioner,  der  er  knyttet  til  traumet  bag  PTSD-reaktionen 
virker ”blokerende” på hele det øvrige følelsesliv, så der især optræder mindre 
evner  til  at  glæde sig  over  de ting,  der  tidligere  gav anledning til  positive 
følelser,  men også mindre evner til  at føle f.  eks.  sorg eller vrede over helt 
andre ting end det, der har med traumet at gøre. 
På  engelsk  taler  man  om  en  ”numbing”  af  følelseslivet,  altså  en  slags 
”følelsesløshed”  i  følelseslivet.  Hypotesen  om,  at  PTSD-ofre  udover  de  tre 
centrale symptomer også skulle lide af en svækket evne til at opleve ”naturlige 
følelser”  i  dagliglivet  stammer  især  fra  terapeuter,  der  har  arbejdet  med 
klienter med PTSD, og som har følt, at deres klienter virkede følelsesmæssigt 
afbleget  i  alle  andre  af  livets  forhold  end  det,  der  angår  deres  personlige 
traume eller traumer.
Det er selvfølgelig vigtigt at få afklaret, om der her er tale om endnu en sten til 
de byrder, den PTSD-ramte må bære på i livet, altså om de virkelig er generelt 
svækkede  i  deres  øvrige  følelsesliv.  En  sådan  svækkelse  kunne  tænkes  at 
medføre ikke bare tab af livsglæde – og dermed muligvis risiko for depression, 
hvis man løber ind i andre vanskeligheder i tilværelsen – men det kunne også 
tænkes, at gå hårdt udover f.eks. parforhold og arbejdsliv. 
Derfor har flere forskerhold i de senere år søgt mere systematisk at udforske 
hypotesen  om  en  svækkelse  i  følelseslivet  hos  PTSD-ofre.  De  første 
undersøgelser fra de sidste 5-10 år har imidlertid ikke kunnet finde tegn på en 
sådan affladigelse i følelseslivet hos mennesker med PTSD. Nu er der for nylig 
blevet udført en særlig grundig undersøgelse over det samme problem – med 
samme resultat!
Undersøgelsen omfattede 24 kvinder  med stærke PTSD-lidelser  efter  f.  eks. 
voldtægt  eller  trafikulykker  samt  24  kvinder  med  samme  alder  og 
uddannelsesgrad men helt uden PTSD-symptomer af nogen art.
De 48 kvinder blev bedt om at se en række mindre film, der var udvalgt fordi 
de  i  tidligere  undersøgelser  havde  vist  sig  egnede  til  at  fremkalde  stærke 
følelsesmæssige reaktioner som sorg, vrede, angst og glæde (munterhed).
De følelsesmæssige reaktioner hos de 48 kvinder blev ”målt” på tre forskellige 
måder. For det første blev kvinderne videofilmet under fremvisningen af hver 
film, således at man senere kunne score deres mimiske udtryk for hyppighed 
og styrke af følelsesmæssige udtryk. For det andet blev kvinderne, efter hver 
film, bedt om selv at score alle deres følelsesmæssige reaktioner dvs. graden 
af sorg, vrede, angst og glæde. Endelig blev kvinderne for det tredje bedt om 



at nedskrive deres filmsoplevelser i almindelig dagligdags sprog. Så talte man 
senere  op,  hvor  mange  negative  og  positive  følelsesord,  der  optrådte  i  de 
nedskrevne beretninger, som et mål for kvindernes henholdsvis negative og 
positive følelser under filmen.
Resultaterne  af  denne  undersøgelse  var  som  nævnt  ganske  i 
overensstemmelse med tidligere undersøgelser: Der var ingen generelle tegn 
på  følelsesmæssig  afmattelse  eller  forfladigelse  hos  de  PTSD-ramte kvinder 
sammenlignet med den PTSD-fri kontrolgruppe. Tværtimod var der på to af de 
tre mål tale om det modsatte, nemlig stærkere følelsesmæssige reaktioner – 
især af negativ art – i PTSD-gruppen. De 24 kvinder med PTSD havde nemlig 
dels  scoret  deres  følelsesmæssige  reaktioner,  især  de  negative,  men  – 
overraskende  nok  –  også  de  positive  som  stærkere  end  kvinderne  i 
kontrolgruppen.  Og  de  PTSD-ramte  havde  også  benyttet  flere  og  stærkere 
følelsesmæssige udtryk – igen overvejende af negativ art – i  deres skriftlige 
beretninger  om  deres  filmsoplevelser.  Kun  ved  det  tredje  mål:  de 
følelsesmæssige ansigtsudtryk, var der ingen forskel i de to grupper, men altså 
heller  ingen  tendens  til  færre  følelsesmæssige  udtryk  i  PTSD-gruppen  som 
forudsagt af hypotesen om følelses-forfladigelse hos PTSD-ofre.
De fem (kvindelige) forskere bag denne undersøgelse konkluderer derfor,  at 
der sandsynligvis  ikke er tale om nogen generel  følelsesmæssig affladigelse 
hos  PTSD-ofre,  men  snarere  tværtimod  en  tendens  til  følelsesmæssig 
letbevægelighed, især vedrørende negative følelser,  men også i  nogen grad 
vedrørende positive følelser. Forskerne undrer sig naturligvis over, hvordan det 
kan  gå  til,  at  terapeuter  der  arbejder  med  PTSD-ofre  synes,  at  de  er 
følelsesmæssigt  forfladiget,  når  systematiske  undersøgelser  tyder  på  det 
modsatte.  Forskerne mener,  at  det  kan  bero  på,  at  terapeuterne  synes,  at 
deres  PTSD-klienter  virker  følelsesmæssigt  uinteresserede  i  andre  af  livets 
forhold  end  deres  egne  problemer,  således  at  terapeuterne  kommer  til  at 
forveksle mangel på interesse (for andre følelsesmæssige forhold) med mangel 
på evne til at føle noget. Men de indrømmer dog også, at det kan tænkes, at de 
lidt kunstige forhold i  de videnskabelige undersøgelser ikke får  helt fat i  de 
følelsesmæssige reaktioner, der udspiller sig i det ”virkelige liv”.
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