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Mens den foregående undersøgelse handlede om de negative effekter af en 
vedvarende vanemæssig tendens til at undgå negative oplevelser i dagliglivet, 
har et andet amerikansk forskerhold studeret den mere kortvarige men også 
mere  velkontrollerede  effekt  af  en  eksperimentelt  påført  tendens  til 
oplevelsesmæssig undgåelse i et forskningslaboratorium. 
De  amerikanske forskere  benyttede  60  personer  med ret  stærk  tendens  til 
angst eller depression som forsøgspersoner udfra den antagelse, at mange af 
disse  i  forvejen  ville  være  tilbøjelige  til  at  udvise  tendens  til  indre 
oplevelsesmæssig undgåelse. I denne undersøgelse spurgte man dog ikke til 
forsøgspersonerne vanemæssige tendens til oplevelsesmæssig undgåelse, men 
man manipulerede halvdelen af forsøgspersonerne til at forholde sig således, 
altså  til  at  undgå specielt  ubehagelige følelser  under  en senere ubehagelig 
begivenhed,  mens  den  anden  halvdel  blev  ”manipuleret”  til  at  se  deres 
ubehagelige følelsesmæssige oplevelser i øjnene. Denne manipulation af de to 
grupper foregik ganske enkelt ved, at de hver især blev udsat for et foredrag, 
der for den første gruppes vedkommende anbefalede og priste tendensen til 
oplevelsesmæssig undgåelse ved at hævde, at det var langt den bedste måde 
at tackle livets ubehagelige begivenheder på, mens den anden gruppe lyttede 
til et foredrag, der lige så indtrængende argumenterede for det modsatte, altså 
at det eneste rigtige – når man havde det svært eller var ude for ubehagelige 
oplevelser – var at se sine følelser i øjnene og lade dem fylde bevidstheden så 
meget og så længe det skulle være.
Efter at have lyttet til hver sit foredrag med diametralt modsatte anbefalinger, 
blev  begge  grupper  sat  til  at  overvære  en  temmelig  sindsoprivende  film, 
nemlig scenen fra ”Deer Hunter”, hvor hovedpersonen spiller russisk roulette 
og til sidst skyder sig selv i hovedet. Det er en angstprovokerende scene, som i 
de tre-fire minutter den varer, er i stand til at vække en betydelig angst eller 
stresstilstand hos langt de fleste tilskuere. 
De 60 forsøgspersoner havde lige før filmen udfyldt et lille spørgeskema om 
deres aktuelle grad af frygt eller uro, og da man ved filmens slutning bad dem 
udfylde  spørgeskemaet  igen,  viste  det  sig  som  ventet,  at  der  forekom en 
ganske stor  stigning  i  den følelsesmæssige  uro  eller  ængstelighed  hos  alle 
forsøgspersonerne.  Men  det  viste  sig  også,  at  gruppen,  der  havde  fået 
”indpodet”  en  tendens  til  følelsesmæssig  undertrykkelse  eller 
oplevelsesmæssig  undgåelse,  udviste  en  noget  mindre stigning  i  det 
følelsesmæssige ubehag umiddelbart efter filmen. De havde altså opnået en 
vis  umiddelbar  gevinst  ved  at  benytte  den  indpodede  tendens  til 
oplevelsesmæssig  undgåelse  ved  overværelse  af  den  grusomme filmscene. 
Man da man et stykke tid senere igen testede den følelsesmæssige tilstand i de 
to  grupper,  så  man  det  stik  modsatte:  Nu  var  den  følelsesmæssige  uro 
selvfølgelig  faldet  noget  i  begge  grupper,  men  faldet  var  meget  større  i 
gruppen, der havde lyttet foredraget, som anbefalede at se sine ubehagelige 
oplevelser i  øjnene. Disse 30 forsøgspersoner havde det nu følelsesmæssigt 
væsentlig  bedre  end  gruppen,  der  havde  fået  påført  en  tendens  til 



oplevelsesmæssig  undgåelse.  Dette  eksperiment  illustrerer  således  meget 
smukt, hvorledes denne tendens til oplevelsesmæssig undgåelse kan være en 
lettelse på kort sigt, men en plage på længere sigt.
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