
OM ”INDRE FLUGT”  FRA UBEHAGELIGE 
OPLEVELSER(2007,16(1))

Vi mennesker er udstyret med en hjerne, der ikke alene kan få os til at flygte 
fra ydre trusler og ubehageligheder, men også for hvad der sker inden i den 
selv, altså i hjernen. Det viser sig oplevelsesmæssigt på den måde, at man kan 
have en fornemmelse af, at der er en farlig tanke eller truende følelse på vej og 
så skynder man sig at rette opmærksomheden mod noget helt andet, således 
at man undgår de truende eller ubehagelige tanker eller følelser trænger ind i 
bevidstheden.  Det  er  efterhånden en veldokumenteret  kendsgerning,  at  der 
foregår meget mere i hjernen end det der optræder i bevidstheden (som stort 
set svarer til de forholdsvis få, men stærke hjerneprocesser, som hjernen selv 
kan beskrive med ord), så der er ikke noget mystisk ved, at vi på det indre plan 
kan lære at  ”flygte fra  indre trusler”  ved at  fylde bevidstheden med noget 
andet, så vi bremser og undgår de ubehagelige oplevelser.
En amerikansk forskergruppe, der har specialiseret sig i udforskning af dette 
problem, anfører at indre flugt for ubehagelige tanker eller følelser udmærket 
kan  være  hensigtsmæssige  på  kort  sigt.  Hvis  man  f.eks.  er  til  mundtlig 
eksamen, er det uhensigtsmæssigt at lade tanker som ”hvad skal der dog ske, 
hvis jeg dumper til denne eksamen” trænge ind i bevidstheden, som helt må 
koncentrere  sig  om at  besvare  de  stillede eksamensspørgsmål.  Men  det  er 
forskergruppens kongstanke, at al den relevante forskning på området tyder 
på, at mennesker, der vedvarende og næsten mekanisk undgår indre trusler, 
altså flygter fra indre tanker og følelser af ubehagelige arter, kan få det værre 
senere hen, dels fordi de ikke får løst de problemer, der som regel knytter sig 
til de ubehagelige oplevelser, og dels fordi vores hjerne simpelthen er skruet 
sådan  sammen,  at  de  ubehagelige  oplevelser  ikke  forsvinder  bare  fordi  vi 
bremser  dem  på  vejen  til  bevidstheden.  Tværtimod  ser  det  ud  til  at  de 
”bremsede” indre ubehagelige oplevelser vinder i kraft og styrke ved at blive 
undertrykt et stykke tid, så de senere hen forsøger gentagne gange at vende 
tilbage til bevidstheden, hvilket så kræver endnu mere indre flugt, således at 
mennesker, der på kort sigt, opnår f.eks. en indre angstreduktion ved her og nu 
at flygte fra indre trusler efterhånden kommer til at lide meget mere af angst, 
simpelthen fordi de indre trusler ”hober sig op” og bliver til stadig stærkere og 
mere hyppige trusler!
For  at  undersøge  denne  hypotese  i  praksis  har  de  amerikanske  forskere 
udformet  et  spørgeskema,  der  handler  om  tendensen  til  at  undgå  indre 
ubehagelige oplevelser, således at den samlede besvarelse af spørgeskemaet 
skulle  give  et  mål  for  personens  generelle  vanemæssige  tilbøjelighed  til  at 
”flygte  fra  indre  trusler”.  De  amerikanske  forskere  taler  om  et  mål  for 
”oplevelsesmæssig undgåelse”. 
De amerikanske forskere har nu benyttet dette spørgeskema i to interessante 
undersøgelser. I den første undersøgelse fandt man, at der hos en stor gruppe 
studerende var en klar tendens til at de studerende, som havde scoret højt på 
spørgeskemaet  til  måling  af  ”oplevelsesmæssig  undgåelse”  også  scorede 



gennemgående højt på et spørgeskema til måling af ængstelighed i dagliglivet. 
Det ser altså umiddelbart ud til, at tendensen til oplevelsesmæssig undgåelse 
giver  større  ængstelighed,  men  teoretisk  kunne  det  selvfølgelig  også  være 
omvendt,  således  at  større  ængstelighed  eller  større  tendens  til  angst  i 
dagliglivet var årsagen til den større tendens til oplevelsesmæssige undgåelse.
For at komme nærmere til bunds i dette spørgsmål udførte forskerne derefter 
en  undersøgelse,  der  løb over  21  dage.  I  løbet  af  disse  tre  uger  skulle  en 
gruppe studerende hver dag notere, hvad de havde været ude for af positive 
eller negative stressende oplevelser, og derudover skulle de score deres grad 
af dels nervøsitet og ængstelighed og dels glæde over livet i almindelighed, 
altså  negative  og  positive  følelser.  Forud  for  undersøgelsen  havde  alle 
forsøgspersonerne udfyldt spørgeskemaet over tendensen til oplevelsesmæssig 
undgåelse,  og  det  viste  sig  nu,  at  de  der  både  havde  en  høj  tendens  til 
oplevelsesmæssig undgåelse og havde været ude for stressende, ubehagelige 
oplevelser  i  begyndelsen  af  undersøgelsesperioden,  havde  meget  mere 
ængstelighed  i  slutningen  af  perioden  end  de  også  havde  været  ude  for 
tilsvarende stærkt ubehagelige oplevelser, men som ikke havde en tendens til 
oplevelsesmæssig undgåelse. Forskerne mener herefter, at der næppe er tvivl 
om, at tendensen til oplevelsesmæssig undgåelse kan spille en rolle som årsag 
til øget angst (og mindre glæde) senere hen. Det beror formodentlig på, at den 
indgroede  tendens  til  oplevelsesmæssig  undgåelse  er  en  noget  kortsigtet 
strategi,  der nok kan skåne personen med denne tendens her og nu for en 
ubehagelig oplevelse, men netop ved at undgå at se en ubehagelig følelse eller 
tanke  ”i  øjnene”  både  nu  og  senere,  får  personen  aldrig  tænkt  problemet 
igennem  og  fundet  en  løsning  –  eller  blot  vænnet  sig  til  den  pågældende 
oplevelse – således at det føles lidt skræmmende hver gang den pågældende 
oplevelse truer med at dukke op i bevidstheden igen. 
Dette fund kan selvfølgelig være en del af forklaringen på, at psykoterapi ofte 
hjælper mod angst, fordi meget af psykoterapien netop drejer sig om at trænge 
bagom denne undgåelsesstrategi og at lære personen at se sine indre trusler i 
øjnene, for derefter at kunne bearbejde dem, således at de ikke vedbliver med 
at true i det indre.

tn
Kilde:  Kashdan,  T.  B.,  Barrios,  V.,  Forsyth,  J.  P.  &  Steger,  M.  F.  (2006).  Experiential  avoidance  as  a  generalized 
psychological  vulnerability:  Comparisons  with  coping  and  emotion  regulation  strategies.  Behaviour  Research  and 
Therapy, 44. 1301-1320.


	Om ”indre flugt” fra ubehagelige oplevelser(2007,16(1))

