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Forord  
”Emotional numbing” eller begrænset følelsesmæssig reaktivitet optræder som et 
accepteret diagnostisk træk ved diagnosen ”posttraumatisk stressforstyrrelse” 
(PTSD). Der har imidlertid indtil for nylig været en opfattelse af ”emotional 
numbing” som bestående af enkeltstående elementer uden noget samlende per-
spektiv, som bevirkede at ”emotional numbing” i PTSD diagnosen er blevet pla-
ceret blandt en række undgåelsessymptomer. Indenfor de sidste par år er et antal 
forskere blevet opmærksomme på, at ”emotional numbing” muligvis repræsente-
rer en særlig kategori, som fortjener en mere fremtrædende status i det diagnosti-
ske system.  
Den foreliggende afhandling består af to store dele. I første del gennemgår Mette 
Bach alle foreliggende og tilgængelige faktoranalytiske undersøgelser af ”emo-
tional numbing” m.h.p. at kunne afgøre om ”emotional numbing” fortjener at 
opnå en diagnostisk særstatus. Den grundige gennemgang af de 23 undersøgel-
ser, som den samlede analyse bygger på, viser at der er betydelige variationer i 
brugen af statistiske metoder og udformningen af de anvendte spørgeskemaer, 
hvilket får væsentlig betydning for både antallet af og indholdet af de enkelte 
faktorer. Den overordnede analyse viser, at ingen undersøgelse underbygger den 
nuværende placering af ”emotional numbing” sammen med undgåelse i DSM-
IV. Fjorten ud af de 15 bedste metodologiske undersøgelser fandt, at ”emotional 
numbing” optræder som en selvstændig faktor, der i de fleste tilfælde er knyttet 
til vagtsomhedsfaktoren.  
I anden del analyseres et stort datasæt og der redegøres for en lang række af de 
metodiske valg, der ligger bag den gennemførte faktoranalyse. Heri får ”emotio-
nal numbing” også en selvstændig status og variablen analyseres endvidere i.f.t. 
en lang række andre psykologiske faktorer. I disse analyser indkredses sammen-
hængen mellem ”emotional numbing” og mestring, tilknytning, basale grundan-
tagelser, psykisk forsvar og social støtte.  
Mængden og arten af disse sammenhænge peger på, at ”emotional numbing” er 
en central psykologisk faktor i traumatiseringsprocessen. Afhandlingen viser til-
lige, at en række metodologiske spørgsmål bør afklares i den fremtidige forsk-
ning, før vi har en mere fuldstændig forståelse af ”emotional numbing”-
fænomenet. Afhandlingen er et smukt eksempel på, hvordan en grundig analyse 
af eksisterende forskning og et stort datasæt kan bidrage til at frembringe en ny 
viden på et centralt felt, som kun få har problematiseret. Næppe nogen anden har 
tilvejebragt et lignende overblik over ”emotional numbing”, som det Mette Bach 
fremlægger her. Hermed har hun givet sit store bidrag til udviklingen af en for-
ståelse af centrale processer i traumatiseringsprocessen.  
 
Ask Elklit  
Psykologisk Institut  
Aarhus Universitet  



 



Abstract 
The diagnosis of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is currently characterized 
by 17 symptoms, clustered into three groups: (1) Intrusion, (2) Hyperarousal and 
(3) Avoidance/Emotional Numbing. (APA, 2000). Recently, some factor analyti-
cal studies have drawn into discussion whether Avoidance and Emotional Numb-
ing (EN) are two different phenomena, which deserve separation in diagnosing 
PTSD. Divergent and conflicting definitions and operationalizations of EN re-
flect the neglect of this phenomenon in current empirical studies. The present 
thesis investigates the empirical foundation of the three DSM-IV clusters of 
PTSD with particular focus on the Avoidance/EN c1uster. Also, there is a sub-
stantial lack of theoretical reflections in the field. The few existing theories are 
presented and some potential future directions are discussed.  
The first half of the thesis contains a critical review and analysis of the existing 
factor analytical studies consisting of two parts; the first considering the varying 
number of factors in 23 studies, and the second considering the various defini-
tions (items/symptoms) of EN in the studies. Based on this critical review, main 
problems in the existing studies and future directions for the factor analytical re-
search are emphasized. 
The second half of the thesis contains an analysis of data from 4268 respondents, 
who filled out the Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) (Mollica et al, 1992). 
Exploratory factor analysis was applied to the data. After thorough empirical 
consideration, EN was accepted as a categorical entity, separated from Avoid-
ance, Intrusion and Hyperarousal. EN even seems to be more closely associated 
with Hyperarousal than Avoidance and Intrusion. As a result EN was separated 
and analyzed in respect to a number of dimensions of trauma; e. g. type and 
number of traumatic events, degree of experienced social support, attachment 
style, psychological defence, coping strategies, basic assumptions, and some sec-
ondary symptoms related to trauma. Attention was also drawn to the develop-
ment of EN over time and regression analysis was applied to identify factors that 
predict EN.  
The thesis concludes that there are empirical reasons to consider and treat EN as 
a separate symptom cluster in PTSD underlining the need of further investigation 
of the phenomenon. 
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INTRODUKTION 

Diagnosen PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) har siden sin officielle 
introduktion i det amerikanske diagnosesystem DSM-III i 1980 (APA, 
1980) og noget senere (1992) i det internationale klassifikationssystem 
ICD-10 (WHO, 1997) været genstand for en stadigt stigende forskning 
(Keane, 1993; Weathers et al., 1997). Der er ligeledes udviklet og anvendt 
mange redskaber til screening af de til PTSD hørende symptomer gennem 
årene (Weathers et al., 1997). Men megen af denne forskning antager a 
priori, at symptomerne fordeler sig således, som klassifikationssystemerne 
angiver, at de gør på de 3 dimensioner: Invasion, Undgåelse og Vagtsom-
hed, hvilket ofte betyder, at man i empiriske analyser måler symptomerne 
og derefter samler og præsenterer dem i overensstemmelse med APA’s el-
ler WHO’s termer og kriterier.  
Diagnosens kriteriesammensætning fordelt på de 3 symptomdimensioner er 
imidlertid ikke solidt empirisk funderet. De enkelte symptomer har i høj 
grad empirisk belæg og er undersøgt gennem flere år, men selve grupperin-
gen heraf kritiseres af flere forskere for primært at være baseret på klinisk 
erfaring samt teoretisk, konceptuel og rationel terminologi (Watson et al., 
1991; Asmundson et al., 2000; Buckley et al., 1998; Litz, 1992; Litz et al., 
1997). Hvis man således udelukkende søger efter de formulerede sympto-
mer samt måler og præsenterer dem i de givne dimensioner, mister man 
muligvis nogle væsentlige nuancer. Den potentielle problematik, jeg især 
har hæftet mig ved, er Undgåelsesdimensionen, hvilken flere forskere ef-
terhånden har peget på muligvis rummer 2 forskellige mekanismer, som 
derfor bør adskilles i 2 selvstændige symptomgrupper (Foa et al., 1995; 
King et al., 1998; Peters et al., 1999; McMillen et al., 2000; Sack et al., 
1997; Breslau et al, 1999; Asmundson et al., 2000; King et al., 1998; Heu-
ton, 1999; Litz et al., 1997; Joseph et al., 1992; Norris et al., 2001; Ventu-
reyra et al., 2002; Amdur et al., 2001). Således mener flere af de oven-
nævnte forfattere, at der kan være tale om en aktiv undgåelsesform og en 
mere passiv, automatisk eller måske endda præ- eller ubevidst form oftest 
benævnt “Emotional Numbing/Numbness” (fremover i opgaven refereres 
hertil som “EN”)1. Når man således i forskningen undersøger og præsente-
rer disse 2 måske fænomenologisk forskellige undgåelsesformer som et og 
samme fænomen, mister man muligvis nogle centrale aspekter, dels af den 
enkelte person, dels af PTSD i et større perspektiv.  

                                                           
1  Der følger i afsnittet om “definition af EN” en forklaring på, hvorfor jeg vælger at 

anvende den engelske betegnelse. 
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Diagnosens konstellation blev ved dens etablering i høj grad bl.a. inspireret 
af Horowitz’s (1976) teori om og kliniske fund af, at reaktioner på større 
stressfulde livsbegivenheder kan forklares ud fra de 2 mekanismer Invasion 
og Benægten (denial), som indgår i et dialektisk forhold (Yule et al., 1999; 
Joseph et al., 1997; Watson et al., 1991). Senere har vagtsomhedssympto-
merne fået en noget større betydning og anerkendelse på baggrund af empi-
riske fund, herunder eksperimentelle undersøgelser (Keane, 1993). Horo-
witz’s begreb om Benægten rummede såvel aktive som passive undgåelses-
former. Men kun den bevidste form for undgåelse, herunder bevidstheden 
om EN, kunne angives i et selvrapporteringsskema, hvorfor han i målingen 
og fremstillingen af PTSD-symptomer har valgt at kalde Benægten for 
Undgåelse (Horowitz et al., 1979; Yule et al., 1999). Det er muligt, at dette 
er en del af baggrunden for, at de forskelligartede fænomener er slået sam-
men i diagnosen i dag. 
Ifølge DSM-IV skal der i PTSD-diagnosen forekomme 3 af de 7 sympto-
mer fra Undgåelses-dimensionen, hvoraf de 3 første ifølge APA (2000) re-
laterer sig til egentlig undgåelse, mens de øvrige 4 relaterer sig til EN. Det-
te medfører, at diagnosen kan stilles ved, at man kun er plaget af den ene 
type. I forhold til ICD-10, er EN ikke medtaget specifikt som symptom. 
Her rummer undgåelseskriteriet meget bredt “undgåelse af alt, der minder 
om traumet”, men EN nævnes dog i den introducerende karakteristik af 
PTSD (WHO, 1997, s. 108). At man som følge heraf i forskningen umid-
delbart har accepteret og derfor behandlet dem under ét har dog medført, at 
man i og for sig ved meget lidt om EN og EN’s betydning for PTSD og 
hertil relaterede fænomener. Dette kunne naturligvis også siges at være til-
fældet for “aktiv” undgåelse, men i og med at benævnelsen har været 
“Undgåelse” som fællesbetegnelse for de to, har den aktive form tilsynela-
dende været genstand for mere opmærksomhed især teoretisk, men også 
empirisk, hvor EN-symptomer ofte udelukkes af datamateriale, hvilket jeg 
vil vise i en grundig gennemgang af den faktoranalytiske forskning på om-
rådet senere i opgaven.  
Dette er således baggrunden for, at jeg i denne opgave ønsker en empirisk 
belysning og analyse af fænomenet EN i diagnosen PTSD. I og med at EN 
som nævnt slet ikke indgår som symptomgruppe i ICD-10, vælger jeg, uan-
set at det i princippet er dette diagnostiske klassifikationssystem, der er 
gældende i Danmark, at tage udgangspunkt i det amerikanske system, 
DSM-IV (APA, 2000), som netop inddrager EN-symptomerne i diagnosen. 
Dette gøres bl.a., fordi det i analysen anvendte selvrapporteringsredskab er 
udformet efter APA’s kriterier og dermed måler EN, hvilket ICD-10-
relaterede redskaber ikke ville gøre på samme specifikke måde. For at etab-



 3

lere viden om EN’s betydning i og for PTSD, må det naturligvis måles. 
Endvidere tager den eksisterende forskning på området udgangspunkt i det 
amerikanske diagnosesystem, hvorved sammenligningsgrundlaget bedres 
ved en tilsvarende empirisk analyse. Men naturligvis inddrages og diskute-
res ICD-10’s diagnostiske kriterier.  

Problemformulering: 
Målet med denne opgave er således i første omgang at undersøge, hvorvidt 
der er og/eller kan etableres empirisk belæg for at adskille EN fra undgå-
else som selvstændig symptomkategori i forbindelse med posttraumatiske 
stressreaktioner. 2 “redskaber” tænkes primært at danne grundlag herfor: 
1) En grundig gennemgang af eksisterende faktoranalytiske studier og 2) 
Egen faktoranalyse foretaget på data fra 4268 besvarelser af selvrapporte-
ringsskemaet Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), fordelt på flere typer 
af traumer. 
I bekræftende fald, ønskes empiriske analyser foretaget til afdækning af, 
hvilken betydning EN har i PTSD og hvilke sammenhænge, der kan være 
mellem EN og en række traumemedierende faktorer. Specifikt ønskes føl-
gende problemstillinger belyst:  
Demografi:  
1) Er der kønsforskelle i  graden af EN? 
2) Er der aldersforskelle i graden af EN? 
PTSD: 
3) Hvorledes relaterer graden af EN sig til tilbagetrækning, skyld, angsten 

for sindssyge og funktionskriteriet i DSM-IV, målt ved HTQ? 
4) Har graden af EN betydning for udviklingen af PTSD? 
Traumet: 
5) Har typen af traume betydning for graden af EN? 
6) Har antallet af oplevede traumer betydning for graden af EN? 
Social støtte: 
7) Er der sammenhæng mellem graden af oplevet social støtte og graden af 

EN? 
8) Er social støtte i akutfasen prædiktiv for graden af EN på længere sigt? 
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Andre traumemedierende variabler: 
Er forekomsten af bestemte traumerelaterede symptomer/problemer (f.eks. 
depression, angst og/eller mistanke om seksuelt misbrug) af prædiktiv be-
tydning for graden af EN? 
9) Hvorledes relaterer EN sig til kvaliteten af tilknytning? 
10) Hvorledes relaterer EN sig til “mestringsstrategier”? 
11) Hvorledes relaterer EN sig til typen af “basale antagelser”? 
12) Hvilken type psykisk forsvar er forbundet med EN? 
Ved hjælp af disse analyser bliver det muligt at få en mere omfattende for-
ståelse af EN’s patogenetiske betydning. 

Disposition 
Jeg har valgt at inddele opgaven i 2 overordnede dele:  
Første del vil være en opsamling af den eksisterende empiri og viden om 
EN i relation til PTSD. Indledningsvis (kapitel 1) findes det relevant at in-
troducere diagnosens udvikling i de diagnostiske klassifikationssystemer, 
primært med fokus på EN. Efterfølgende (kapitel 2) opstilles en belysning 
og diskussion af, hvorledes EN kan defineres. Netop fordi der i forskningen 
har været store variationer i målingen og definitionen af EN, hvilket gør re-
sultaterne svært sammenlignelige, uoverskuelige og ofte endda misvisende, 
inddrages i kapitlerne 3 og 4 en særdeles grundig gennemgang nogle af de 
eksisterende faktoranalytiske studier i et forsøg på at overskueliggøre fun-
dene. Målet med disse 2 kapitler er således at afdække, hvorvidt der i litte-
raturen er empirisk belæg for en selvstændig EN-kategori, og hvori en så-
dan består. Uden en sådan gennemgang risikerer man at gentage andres 
fejltagelser, og man får mulighed for at vurdere, hvor problemerne er, og 
hvad forskellige forskere har gjort for at løse dem. Da de faktoranalytiske 
studier er så omfattende, forskelligartede og svært sammenlignelige, vil ka-
pitel 3 være væsentligt større end de øvrige kapitler i opgaven, hvilket også 
påvirker omfanget af hele 1. del af opgaven, som således er væsentligt stør-
re end 2. del. På basis af denne grundige gennemgang af, hvilke symptomer 
EN ifølge forskningen udgøres af, tages definitionsproblematikken igen op 
i en diskussion af, hvorvidt der er empirisk belæg for at EN som symptom-
gruppe kan anskues som et egentligt selvstændigt fænomen. Efterfølgende, 
i kapitel 5, præsenteres nogle fremsatte teoretiske perspektiver på EN. I ka-
pitel 6 samles der kortfattet op på den omfattende gennemgang af de eksi-
sterende studier og teorier om EN. 
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Da området på én gang er særdeles stort og samtidig nyt, har jeg her valgt 
at fokusere på de eksisterende undersøgelser, der er sammenlignelige med 
analysen i sidste del af denne afhandling. Dermed udelukker jeg i overve-
jende grad en gennemgang af eksperimentelle studier, som helt eller delvist 
har omhandlet EN.  
Anden del er de statistiske analysedele i en empirisk undersøgelse af et 
særdeles stort datamateriale: 
Indledningsvis præsenteres i kapitel 7 analysens overordnede målsætning, 
samt en beskrivelse af datamaterialet (population). Kapitel 8 rummer det 
faktoranalytiske studium af de i problemformuleringen nævnte data fra 
4268 personer i afdækningen af en selvstændig EN-faktor i materialet. Ka-
pitlerne 9-14 indeholder forskellige statistiske analyser af EN’s relation til 
og betydning for forskellige PTSD-relaterede variabler. Her er EN således 
udskilt som selvstændig faktor og anvendes som egentlig variabel, hvilket 
kun er gjort i få andre empiriske studier. Jeg vil dog i nogen grad præsente-
re, perspektivere og diskutere relaterede studier, hvor det skønnes relevant, 
og hvor EN har optrådt som egentligt undersøgelseselement. I kapitel 15, 
ridses resultaterne af analyserne op med eventuelle kommentarer til de teo-
retiske implikationer af fundene. Kapitel 16 rummer afhandlingens konklu-
sion. 
Opgaven har karakter af at være et stykke grundforskning, men perspekti-
vet er, på længere sigt mere præcis diagnostik og dermed mere effektiv be-
handling af PTSD. 
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DEL I 
 
 
 
 

“Emotional Numbing” 
 

Hvad er det, og hvilken status bør 
symptom-gruppen have i forhold til 
PTSD? 
Hvad viser den faktoranalytiske 
forskning? 
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KAPITEL 1. “POSTTRAUMATISK STRESS SYNDROM” – DIAG-
NOSENS UDVIKLING  

1.1. Historisk rids 
Omend diagnosen Posttraumatisk Stress Syndrom (PTSD) kun har eksiste-
ret siden DSM-III udkom i 1980 (APA, 1980), er fænomenet historisk ble-
vet beskrevet i mange sammenhænge og under forskellige betegnelser. Et 
fællestræk ved disse tidligere beskrivelser er, at deres benævnelser typisk 
har knyttet sig til den traumatiske begivenhed. Således eksempelvis “Krigs-
sejler-syndromet”, “Granat-chok”, “Krigs-neurose”, “Koncentrationslejr-
syndromet”, “Voldtægtssyndromet” (Elsass, 1995; van der Kolk et al., 
1996b; Heuton, 1999; Herman, 1992). I de tidligere udgaver af de interna-
tionale og amerikanske diagnosesystemer hhv. ICD og DSM har syndromet 
også været beskrevet under andre betegnelser, men knap så sammenfattet 
og ikke baseret på empiriske faktoranalyser af forskellige populationers re-
aktioner på forskellige typer af traumer (van der Kolk et al. 1996b, Brett, 
1996).  Således rummede ICD-6 (1948) beskrivelsen af “acute situational 
maladjustment”, ICD-8 (1968) “Transient situational disturbance” og ICD-
9 (1977) “Acute reaction to stress” samt “Adjustment reaction”. For det 
amerikanske diagnosesystems vedkommende var lidel-sen mere fragmente-
ret fordelt over flere diagnostiske enheder: DSM-I (1952): “Transient situa-
tional personality disorder”, “Gross stress reaction”, “Adult situational 
reaction”, “Adjustment reaction”, og dog i DSM-II (1968), reduceret til: 
“Adjustment reaction” (Brett, 1996; Joseph et al. 1997).  
Med DSM-III (1980) blev PTSD som diagnose placeret under angstlidel-
serne under stor diskussion om, hvorvidt dette var berettiget frem for en 
selvstændig kategori eller alternativt som dissociativ lidelse. ICD-10 
(1992), som stadig er gældende, anvendte ligeledes  PTSD (Posttraumatisk 
belastningsreaktion), men tilføjede endvidere akut stress reaktion og ved-
varende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse (Brett, 1996; Yule 
et al., 1999, Joseph et al., 1997; Davidson et al., 1991).  
Revisionen af DSM-III i 1987 fastholdt, med få ændringer i indholdet af 
kriterierne, PTSD og indførte først med DSM-IV i 1994, som er det gæl-
dende amerikanske system i dag, “Acute Stress Disorder” (ASD) (Brett, 
1996). 
I den efterfølgende gennemgang af diagnosesystemernes udformning og 
indhold vil jeg primært holde fokus på opgavens overordnede emne: “Emo-
tional Numbing”. Dermed er DSM-III–IV og ICD-10 af størst relevans, 
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hvorfor kun disse vil blive gennemgået og sammenlignet. Jeg har dog af 
hensyn til opgavens omfang valgt at placere DSM-III og DSM-III-R i bilag 
(1+2), og en oversættelse af disse er udeladt, mens DSM-IV og ICD-10 
medtages her, da de er de gældende kriterier i dag. Akut Stress Syndrom 
(ASD) er angivet i bilag 3 og 5 (hhv. DSM-IV og ICD-10). Denne diagnose 
tilsvarer i nogen grad indholdsmæssigt PTSD i forhold til symptomerne, og 
forskellene vedrører primært varighedskriteriet, men i DSM-IV, er der den 
væsentlige forskel i forhold til kriteriestrukturen, at EN adskilles fra undgå-
else og i øvrigt anskues som et dissociativt symptom, hvorfor ASD altså må 
være en væsentlig perspektivering, uanset at opgavens fokus er på PTSD. 
For at overskueliggøre udviklingen i de diagnostiske kriterier for PTSD 
med særligt fokus på EN, har jeg, inspireret af Peters et al. (1999), skitseret 
kriterierne i de enkelte diagnosesystemer i tabel 12.  

                                                           
2 Egne oversættelser og komprimering af indhold. 
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TABEL 1: Diagnoseoversigt 
DSM-III (APA, 1980) DSM-III-R (APA, 1987) DSM-IV (APA, 2000) ICD-10 (WHO, 1997) 

A:  
        Udsat for traumatisk begivenhed  
             (Normativt kriterium) 

A:  
        Udsat for traumatisk begivenhed 
                  (Normativt kriterium) 

A: Begge af følgende: 
(1) Udsat for traumatisk begivenhed 
(2) Emotionel reaktion på begivenheden 
               (Subjektivt kriterium) 

A:  
         Udsat for traumatisk begivenhed 
              (Normativt kriterium) 

 
B: Et eller flere af følgende: 
(1) Invaderende erindringer 
(2) Drømme (mareridt) 
(3) Agere / føle som om traumet gentages ved 

“cue”. 
 

 
B: Et eller flere af følgende: 
(1) Invaderende erindringer 
(2) Drømme (mareridt) 
(3) Agere / føle som om traumet gentages 
(4) Psykisk stress ved traumerelaterede “cues” 
 
  

 
B: Et eller flere af følgende: 
(1) Invaderende erindringer 
(2) Drømme (mareridt) 
(3) Agere / føle som om traumet gentages 
(4) Psykisk stress ved traumerelaterede cues. 
(5) Fysiologisk reaktion ved traumerelaterede 

“cues”. 

 
B: Et eller begge af følgende: 
(1) Genoplevelse: “flashbacks”, påtrængende 

erindringer eller mareridt 
(2) Stærkt ubehag ved traumerelaterede stimuli 

 
C: Et eller flere af følgende: 
(1) Nedsat interesse for vigtige aktiviteter. 
(2) Emotionel afsondrethed / fremmedgørelse 

over for andre 
(3) Indskrænket affekt. 
  
 
 
 

 
C: Tre  eller flere af følgende: 
(1) Undgå tanker / følelser om traumet 
(2) Undgå aktiviteter og situationer 
(3) Mangl. evne til genkaldelse af traumeaspekter 
(4) Nedsat interesse for vigtige aktiviteter 
(5) Emotionel afsondrethed / fremmedgørelse 

over for andre 
(6) Begrænset følelsesspektrum 
(7) Oplevelse af begrænsede fremtidsmuligheder 

 
C: Tre eller flere af følgende: 
(1) Undgå tanker / følelser / samtaler  om traumet 
(2) Undgå aktiviteter og situationer 
(3) Mangl. evne til genkaldelse af traumeaspekter 
(4) Nedsat interesse for vigtige aktiviteter 
(5) Emotionel afsondrethed / fremmedgørelse 

over for andre 
(6) Begrænset følelsesspektrum 
(7) Oplevelse af begrænsede fremtidsmuligheder 

 
C:  
        Undgåelse af alt, der minder om traumet 

 
D: To eller flere af følgende: 
(1) Overvagtsomhed eller overreaktion på for-

skrækkelse 
(2) Søvnforstyrrelser 
(3) Overlevelsesskyld  
(4) Hukommelses- eller koncentrationsvanskelig-

heder 
(5) Undgåelse af aktiviteter, der vækker minder 

om traumet. 
(6) Symptomintensivering ved traumerelaterede 

stimuli. 

 
D: To eller flere af følgende: 
(1) Ind- eller gennemsovningsbesvær 
(2) Irritabilitets- / vredesudbrud 
(3) Koncentrationsvanskeligheder 
(4) Overvagtsomhed 
(5) Overreaktion på forskrækkelse 
(6) Fysiologisk reaktion ved traumerelaterede 

cues. 

 
D: To eller flere af følgende: 
(1) Ind- eller gennemsovningsbesvær 
(2) Irritabilitets- / vredesudbrud 
(3) Koncentrationsvanskeligheder 
(4) Overvagtsomhed 
(5) Overreaktion på forskrækkelse 

 
D: Et eller begge af følgende: 
(1) Delvis / fuld amnesi for traume 
(2) Symptomer på  psykisk overfølsomhed eller 

alarmberedskab:   
 
    Ved to eller flere af følgende:  

(a) Ind- eller gennemsovningsbesvær 
(b) Irritabilitet eller vredesudbrud 
(c) Hypervigilitet (Overvagtsomhed) 
(d) Tilbøjelighed til sammenfaren  

 E:  
         Varighed >1 måned 

E: 
        Varighed > 2 måneder 

E:  
Optræder inden for 6 måneder efter begivenheden 

  F: 
Betydelig forstyrrelse af vigtige funktionsområder  
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1.2. EN’s status og vægtning i diagnosesystemerne: 

1.2.1. DSM-III 
EN var hverken medtaget i tidligere nævnte DSM-I eller II som symptom ved 
hhv. “Gross stress reaction” eller “Adjustment disorder”. I DSM-III (bilag 1) 
udarbejdedes dog den diagnostistiske enhed “Posttraumatic stress disorder”, 
hvis kriterier var udgjort af 12 symptomer fordelt på 3 dimensioner: Invasion, 
forfladigelse af responsivitet (EN) og autonome, dysforiske og kognitive re-
sponser. Opfyldelse af i alt 4 af symptomerne (1 fra invasion, 1 fra EN og 2 
fra sidste kategori, som bl.a. rummede skyld, søvnproblemer og undgåelse) 
medførte diagnosen PTSD (udover opfyldelse af stressorkriteriet “A”). Her-
med optrådte EN altså som selvstændig symptomkategori som en del af reak-
tionsforløbet efter oplevelsen af et traume. EN-kriteriet i DSM-III så således 
ud:  
C) Numbing of responsiveness to or reduced involvement with the external 
world, beginning some time after the trauma, as shown by at least one of the 
following: 

(1) markedly diminished interest in one or more significant activities 
(2) feeling of detachment or estrangement from others 
(3) constricted affect 

(APA, 1980, s. 238) 
I APA’s (1980)  beskrivelse af PTSD forud for de egentlige diagnostiske krite-
rier, uddybes beskrivelsen af  EN således: 
[“Diminished responsiveness to the external world, referred to as “psychic 
numbing” or “emotional anesthesia””] ....... [”A person may complain of feel-
ing detached or estranged from other people, that he or she has lost the ability 
to become interested in previously enjoyed significant activites, or that the 
ability to feel emotions of any type, especially those associated with intimacy, 
tenderness, and sexuality, is markedly decreased”.]3, (APA 1980, s. 236). 
EN var som kernekriterium i PTSD altså kendetegnet ved en social, interesse- 
og følelsesmæssig tilbagetrækning. Tilbagetrækningen kunne ifølge DSM-III 
både være en subjektiv oplevelse af det mindskede emotionelle engagement, 

                                                           
3  Mit uddrag, min kursivering og min fremhævelse af tekst. 
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men den kunne tilsyneladende ifølge kriterium C også være en reel (adfærds-
mæssig) nedsat involvering i omgivelserne. Blot indgik den nedsatte ad-
færdsmæssige involvering ikke som et af de 3 symptomer (C1, C2 og C3), 
men nævntes alligevel overordnet i C-kriteriet (“reduced involvement with the 
external world”, jf. ovenfor). 
Det er interessant, at DSM-III i uddybningen af EN bl.a. beskrev, at der kan 
være tale om en markant sænket evne til at føle enhver form for emotion, men 
især de, der relaterer sig til intimitet, ømhed og seksualitet er berørt. Men som 
tidligere nævnt, eksisterer der faktisk ikke megen viden om, hvilke emotioner 
det er, der rammes, eller hvordan de rammes.  
EN var altså i DSM-III medtaget som selvstændig delkategori af PTSD, bestå-
ende af 3 mulige symptomer, hvoraf mindst et skulle være til stede.  

1.2.2. DSM-III-R 
Ved revisionen af DSM-III (DSM-III-R, APA, 1987) (bilag 2) udvidede man 
antallet af de samlede symptomer til 17, hvoraf 6 krævedes opfyldt (1 fra In-
vasion, 3 fra Undgåelse-EN, 2 fra Øget vagtsomhed) udover øvrige krav til di-
agnosen (stressorkriteriet “A” og varighedskriteriet “E”). Dermed ophørte 
EN’s selvstændige status, idet man i denne symptomgruppe tilføjede 3 symp-
tomer på mere aktiv undgåelse, som i den tidligere udgave havde været place-
ret under D-kriteriet. Herefter så C-kriteriet i 1987 således ud: 
C) Persistent avoidance of stimuli associated with the trauma or numbing of 

general responsiveness (not present before the trauma), as indicated by at 
least three of the following: 
(1) efforts to avoid thoughts or feelings associated with the trauma 
(2) efforts to avoid activities or situations that arouse recollections of the 

trauma 
(3) inability to recall an important aspect of the trauma (psychogenic am-

nesia) 
(4) markedly diminished interest in significant activities (in young children, 

loss of recently acquired developmental skills such as toilet training or 
language skills) 

(5) feeling of detachment or estrangement from others 
(6) restricted range of affect, e.g., unable to have loving feelings 
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(7) sense of a foreshortened future, e.g., does not expect to have a career, 
marriage, or children, or a long life. 

(APA, 1987, s. 250). 
Undgåelse (C1-C3) blev her beskrevet som den bevidste undgåelse af tanker 
eller følelser om begivenheden og af aktiviteter eller situationer, som vækker 
minder om begivenheden, samt evt. psykogen amnesi (manglende evne til at 
genkalde sig aspekter af begivenheden). EN (C4-C7) var derimod karakterise-
ret ved mindsket responsivitet på omverdenen, også kaldet “emotionel 
anesthesia”, med konkrete symptomer som: manglende evne til at fatte inte-
resse for tidligere glædesvækkende aktiviteter, at føle sig distanceret eller 
fremmedgjort fra andre, et begrænset følelsesspektrum, og endelig fornemmel-
sen af, at fremtidsmulighederne er begrænsede. 4  
I forhold til den overordnede beskrivelse af C-kriteriet, har man dog udtaget 
den tidligere omtalte “adfærdsmæssige” del af EN (nedsat involvering i omgi-
velserne), men man har bevaret den mere “fænomenologiske” del (oplevelse 
af sænket emotionel responsivitet på omverdenen), som desuden i DSM-IV 
skal være en ændret tilstand i forhold til tiden før den traumatiske begivenhed.   
Som i den tidligere DSM-III udgave, er der også i DSM-III-R en mere generel 
beskrivelse af PTSD forud for de egentlige diagnostiske kriterier. I denne er 
uddybningen af forståelsen af EN identisk med DSM-III udgaven (jf. citat 
ovenfor, s. 12). Dog kan man pege på, at i den reviderede udgave er kommen-
taren om “positive følelser” overført til selve de diagnostiske kriterier (C6, jf. 
bilag 2). 
Så EN udvidedes altså ved revisionen med symptomet vedr. “begrænset frem-
tidssyn”, udover at det blev lagt sammen med undgåelsessymptomerne.  
I forbindelse med de øvrige symptomgrupper skal det kort nævnes, at man ved 
revisionen reducerede Autonome, dysforiske og kognitive responser til For-
øget vagtsomhed (arousal). Forøget vagtsomhed var i den reviderede udgave 
karakteriseret ved søvnvanskeligheder, irritabilitet eller vredesudbrud, koncen-
trationsvanskeligheder, overdreven vagtsomhed og opfarenhed (APA, 1987). 
Dermed udgik skyldsymptomerne altså helt, mens irritabilitet og vredesudbrud 
blev nye symptomer i PTSD-diagnosen. Invasion fastholdtes nogenlunde som 
hidtil, dog med tillæg af et symptom vedr. psykisk stress ved udsættelse for 

                                                           
4 Mine oversættelser 
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traumerelaterede stimuli, som tidligere optrådte i “arousal”-gruppen. Endelig 
indføjede man et egentligt varighedskriterium (“E”). 
Jeg er i min litteratursøgning og -gennemgang ikke stødt på empirisk forsk-
ning, der begrunder en sammenlægning af EN og undgåelse, men den er fast-
holdt i den seneste udgave af DSM (APA, 2000) 

1.2.3 PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) og ASD (Acute Stress Di-
sorder) ifølge DSM-IV 

I APA’s nuværende diagnostiske udformning (DSM-IV) stilles PTSD-
diagnosen efter følgende kriterier:  
PTSD ifølge APA, 2000 (DSM-IV) 
A) Personen har været udsat for en traumatisk begivenhed, der var ken-

detegnet ved de to nedennævnte forhold: 
1) Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begi-

venhed eller begivenheder, som indebar død eller trusler om død eller 
alvorlig kvæstelse eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet. 

2) Personens reaktion involverede intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel. 
B) Den traumatiske begivenhed bliver til stadighed genoplevet på mindst 

én af følgende måder:  
1) Gentagne, invaderende og belastende erindringer om det skete 
2) Gentagne belastende drømme om begivenheden 
3) En pludselig oplevelse af eller ageren som om den traumatiske begiven-

hed gentog sig i nuet (f.eks. en oplevelse af at gennemleve begivenhe-
den igen, oplevelse af illusioner, hallucinationer eller dissociative epi-
soder (”flashbacks”). 

4) Intenst psykisk stress ved oplevelse af begivenheder, der kan symbolise-
re eller ligne den traumatiske begivenhed. 

5) Fysiologisk reaktion ved oplevelse af begivenheder, der symboliserer 
eller ligner aspekter af den traumatiske begivenhed. 

C) Vedvarende forsøg på at undgå stimuli, der er forbundet med traumet, 
eller en følelsesmæssig tilbagetrækning (”numbness”), som ikke var til 
stede før traumet. Dette skal manifesteres ved mindst 3 af følgende 
symptomer: 
1)  Forsøg på at undgå tanker eller følelser forbundet med traumet 
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2)  Forsøg på at undgå aktiviteter og situationer, der kan give erindringer 
om traumet 

3) Manglende evne til at genkalde sig vigtige aspekter af traumet 
4) Tydelig nedsat interesse for eller deltagelse i vigtige aktiviteter 
5) En oplevelse af følelsesmæssig afsondrethed eller fremmedgørelse over 

for andre. 
6) Begrænsning i det følelsesmæssige spektrum, f.eks. manglende evne til 

at føle kærlighed over for andre 
7) En oplevelse af, at fremtidsmulighederne er begrænsede 

D) Vedvarende symptomer på øget stress (”arousal”), som ikke var til 
stede før traumet. Dette skal manifestere sig ved mindst 2 af følgende 
symptomer: 
1) Vanskelighed ved at falde i søvn eller at sove igennem 
2) Irritabilitet og vredesudbrud 
3) Koncentrationsvanskeligheder 
4) Overvagtsomhed 
5) Overreaktion på forskrækkelse (”startle response”) 

E) Forstyrrelsen skal have varet i mindst én måned 
F) Forstyrrelsen forårsager en klinisk set betydelig belastning eller for-

ringelse på det sociale, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktions-
områder. 

(Elklit et al., 1997; Elsass, 1995, APA, 2000). 
I 1994 ved DSM-IV’s indførelse skete der ingen væsentlige ændringer i for-
hold til EN i det amerikanske diagnosesystem. En lille tilføjelse er dog sket i 
forhold til kriterium C4 vedr. interesse i aktiviteter, som i den nyeste udgave 
nu ikke kun behøver at vedrøre en nedsat interesse i aktiviteter, men også kan 
dreje sig om en nedsat deltagelse i aktiviteter.  
Ændringerne i den nye udgave vedrører primært definitionen af stressorkrite-
riet (A), og i den nyeste revision er et “funktionskriterium” (F), angående gra-
den af symptomernes forstyrrelse af personens vigtigste funktionsområder, til-
føjet. Endelig er der sket en mindre ændring af kriterium B (Invasion), hvor et 
yderligere femte symptom er tillagt vedr. fysiologisk reaktivitet, som tidligere 
tilhørte kriterium D (Vagtsomhed). Derudover kan man med den nyeste DSM-
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udgave specificere, hvorvidt der er tale om akut, kronisk eller forsinket PTSD 
baseret på varigheden af symptomerne (hhv. under 3 mdr., over 3 mdr. og ved 
symptom start efter 6 mdr.), hvor man ved DSM-III-R blot stillede PTSD-
diagnosen efter symptomernes varighed på mindst 1 måned og havde mulig-
heden for at tilføje en bemærkning om “forsinket reaktion”, hvis symptomerne 
var startet senere end 6 måneder efter den traumatiske begivenhed. (APA, 
2000; APA, 1987; Tomb, 1994). 
ASD ifølge APA, 2000 (DSM-IV) 
I forhold til APA’s diagnostiske kriterier for PTSD, er det, hvad angår EN, 
bemærkelsesværdigt, at den akutte stressreaktion, som kan optræde kort efter 
den traumatiske begivenhed (op til 4 uger), som diagnose adskiller sig væsent-
ligt fra PTSD. ASD (bilag 3) adskiller sig i DSM-IV, hvad angår symptomer-
nes indhold og kriteriesammensætning, kun for EN-undgåelse, mens symp-
tomgrupperne Invasion og Øget vagtsomhed tilsvarer PTSD indholdsmæssigt. 
5 I ASD er EN og Undgåelse adskilt som symptomkriterier (hhv. B og D), 
hvor sidstnævnte i og for sig ligner ICD-10´s undgåelseskriterium i PTSD (jf. 
senere, eller bilag 4), i form af egentlig undgåelse af ting eller forhold, der 
minder om traumet, mens EN vedrører den subjektive fornemmelse af en emo-
tionel tilbagetrækning eller distancering. Som eksempel på Undgåelse er bl.a. 
opgivet “undgåelsen af traumerelaterede følelser”, hvilket er bemærkelses-
værdigt set i lyset af en udbredt teoretisk opfattelse af, at EN bør opfattes som 
en automatisk/passiv form for undgåelse af følelsesmæssige aspekter, mens 
der også eksisterer en mere aktiv form, som måske bedre kan betegnes “und-
gåelse”. (F.eks. Foa et al., 1992, 1995). I DSM-IV’s B-kriterium for ASD, 
som bl.a. rummer EN-symptomer, indgår netop den følelsesmæssige distance-
ring/nedsatte responsivitet (B1). En egentlig skelnen mellem de to følelses-
mæssige undgåelses-/distanceringssymptomer fremgår ikke direkte af APA 
(2000), men man må ud fra APA’s øvrige eksemplificeringer i undgåelseskri-
teriet (D) formode, at det er en mere bevidst, aktiv undgåelse, der er tale om i 
kriterium D end distanceringen i kriterium B.  
Hvad angår kriterium B i ASD, er et andet bemærkelsesværdigt aspekt, at EN 
nu opfattes som et dissociativt symptom, sidestillet med bevidsthedsreduktion, 
derealisering, depersonalisering og dissociativ amnesi. Dette er ikke tilfældet i 

                                                           
5  Dertil kommer forskelle i varighed, symptomstart, antal symptomer i hver symptom-

gruppe, hvilket dog ikke berøres her. 
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PTSD’s kriteriesammensætning, hvor de dissociative symptomer ikke indgår. 
Amnesi er medtaget i PTSD, men fremtræder ikke som dissociativt symptom  
og henregnes derimod til undgåelsessymptomerne. Spiegel et al. (1996) tager 
problematikken op omkring den manglende konkordans mellem dissociative 
symptomer i ASD og PTSD i såvel DSM-IV som ICD-10, hvor de empirisk 
viser, at dissociative symptomer, hvorunder EN medtages, i akutfasen er præ-
diktive for senere PTSD. EN’s selvstændige bidrag udskilles dog desværre ik-
ke i undersøgelsen. 

Opsamling og sammenligning af ASD og PTSD i APA, 2000: DSM-IV 
Det er altså paradoksalt og bemærkelsesværdigt, at diagnosen ASD, som er 
opstået på baggrund af PTSD,  som er foranlediget af den samme traumatiske 
begivenhed, og som leder til diagnosen PTSD på baggrund af symptomernes 
varighed, adskiller sig så markant. Man må undre sig over, hvorfor EN og 
undgåelse er adskilt i den første fase af traumet, men ifølge diagnosen med ti-
den fører over i en samhørende gruppe. Man må tillige undre sig over, hvorfor 
de dissociative symptomer kun optræder i den akutte fase og tilsyneladende 
forsvinder 4 uger senere. Endelig må man undre sig over, hvorledes APA be-
tragter EN som dissociativt symptom, når det optræder 2 dage – 4 uger efter 
traumet, men som selvstændigt fænomen6 tilknyttet undgåelse, når det optræ-
der senere i forløbet.  

1.2.4 PTSD og ASD ifølge WHO, 1997: ICD-10 
DSM-IV og ICD-10’s PTSD-udgaver er på overfladen overensstemmende, 
men der er forskelle i vægtningen af symptomer i de to systemer. Således ser 
kriterierne for PTSD i det internationale klassifikationssystem ud som følger: 

PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion) ifølge WHO (1997): ICD-10 

A) Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning (af katastrofekarakter) 
B) 1)  tilbagevendende genoplevelse af traumet i “flashbacks”, påtrængede  

  erindringer eller mareridt 
eller 

                                                           
6  Med “selvstændigt fænomen” menes blot, at de i den forud for kriterierne generelle be-

skrivelse af PTSD, adskiller EN og undgåelse. 
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2) stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om trau-
met 

C) Undgåelse af alt, der minder om traumet 
D) 1)  delvis, eventuel fuld amnesi for den traumatiske oplevelse 

eller 
2) vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmbe-

redskabmed >  2 af følgende: 
a) ind- eller gennemsovningsbesvær 
b) irritabilitet eller vredesudbrud 
c) koncentrationsbesvær 
d) hypervigilitet 
e) tilbøjelighed til sammenfaren 

E) Optræder inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse 
(Kilde: WHO, 1997, pp. 108-109.) 
Undgåelse er altså i ICD-10 en selvstændig kategori, som i øvrigt er mere 
overordnet end DSM-IV’s forståelse af undgåelse, og rummer heller ikke am-
nesi, som DSM-IV gør, idet amnesi er placeret i sammenhæng med vagtsom-
hedssymptomerne (krit. D). EN optræder slet ikke i WHO’s PTSD-kriterier. 
Det er dog bemærkelsesværdigt, at i den beskrivelse af den traumatiserede 
person, som optræder i umiddelbar sammenhæng med de diagnostiske kriteri-
er (bilag 4), optræder EN rent faktisk og fylder også en del. Dette er interes-
sant, når man sammenligner WHO’s kriterier for ASD, idet denne diagnose 
muligvis rummer 2 EN-relaterede symptomer. 

ASD (Akut belastningsreaktion) ifølge WHO (1997): ICD-10 

I ICD-10’s kriterier for ASD (bilag 5) er der tale om, at man i akutfasen udvi-
ser symptomer på “generaliseret angsttilstand” (F41.1, WHO, 1997, s. 102), 
(symptomer som f.eks. sveden, hjertebanken, kvælningsfornemmelse, svim-
melhed, uvirkelighedsfølelse, dødsangst, rastløshed, koncentrationsbesvær, 
irritabilitet, indsovningsbesvær m.v.) og/eller 2 – 7 symptomer7  (“tilbagetruk-
kethed”; ”bevidsthedsindsnævring”; ”desorientering”; “vrede eller verbal ag-
gressivitet”; “fortvivlelse eller håbløshed”; ”overdreven eller formålsløs hy-

                                                           
7  Antallet af disse symptomer bestemmer graden af traumatisering. 
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peraktivitet”; “ubehersket og overdreven sorgreaktion”). 2 af disse kunne som 
nævnt relatere sig til EN: 2a: Tilbagetrukkethed og 2e: Fortvivlelse eller håb-
løshed, men disse omtales ikke direkte som EN. I den overordnede beskrivelse 
af ASD relateres EN dog til tilbagetrukkethed, som kan udvikle sig til disso-
ciativ stupor8, og må dermed antages at blive betragtet som dissociativt symp-
tom. Derudover angiver man i den overordnede beskrivelse af ASD, at der er 
tale om en “tilbagetrækning fra den omgivende situation”, hvilket kunne tyde 
på en mere aktiv undgåelsesform. Hvorvidt det er en psykisk tilbagetrækning 
(EN), en adfærdsmæssig (Undgåelse) eller begge dele, er for mig at se uklart i 
diagnosen. Hvad angår håbløsheden/fortvivlelsen ligger antydningen af, at 
dette kunne relatere sig til EN, udelukkende i ligheden med DSM-IV’s 
(PTSD) C7-kriterium, vedrørende et pessimistisk syn på egne fremtidsmulig-
heder, som her angives at være et EN-symptom (APA, 2000, s. 464). 

Opsamling og sammenligning af ASD og PTSD i WHO, 1997: ICD-10 
I WHO’s ASD er der altså ikke lagt megen, hvis overhovedet nogen, vægt på 
EN. I øvrigt er der store forskelle i WHO’s diagnostiske kriterier for ASD og 
PTSD, både hvad angår indhold og kriterier. Kun 1 specifikt symptom (vre-
de/irritabilitet) føres ifølge WHO videre som symptom ved PTSD. I PTSD 
indgår som nævnt ingen kriterier for EN, hvorfor man må antage, at EN pri-
mært knytter sig til akutfasen, dog under forudsætning af, at de 1-2 oven for 
omtalte symptomer fra ASD, kan vurderes som EN-symptomer. 

1.2.5 Opsamling og perspektivering af DSM-IV og ICD-10 
Opsamlende for PTSD er der altså i begge diagnosesystemer (DSM-IV og 
ICD-10) tale om 3 kernekriterier i diagnosen: “Invasion”, “Undgåelse” samt 
“Forøget vagtsomhed” (arousal). I DSM-IV indgår EN dog som del af symp-
tombilledet, men behøver ikke nødvendigvis at optræde for at kunne stille di-
agnosen PTSD, idet kriterium C kræver 3 symptomers tilstedeværelse, som i 
princippet alle kan udgøres af de 3 undgåelseskriterier. I ICD-10 er EN end 
ikke medtaget som symptom. 
ASD er i ICD-10 generelt noget anderledes såvel indholdsmæssigt (sympto-
mer) som kriteriemæssigt end DSM-IV. I DSM-IV har EN fået selvstændig 
status i forhold til Undgåelse, men er til gengæld samstillet med dissociative 

                                                           
8  Beskrives som: “stigende til dissociativ stupor (F44.2)”. (Jf. bilag 5 eller WHO, 1997, s. 

107). 
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symptomer og betragtes også som sådan. Hvorvidt EN i WHO’s beskrivelse af 
ASD er medtaget er uklart, men optræder i givet fald ikke som selvstændig 
gruppe.  
Internt i de to diagnosesystemer synes der også at være væsentlige forskelle og 
manglende sammenhæng mellem ASD og PTSD, som jo er relaterede diagno-
ser, med samme begivenhedsmæssige årsag, og hvis forskelle primært burde 
bero på tidsaspektet. I forhold til EN viste DSM-IV sig netop at vægte EN i 
begge diagnoser, men i ASD optræder EN som dissociativt symptom adskilt 
fra Undgåelse, mens de i den posttraumatiske fase indgår som 4 symptomer 
sidestillet med Undgåelse. ICD-10 vægter kun muligvis EN i akutfasen og 
inddrager det slet ikke som symptom i den posttraumatiske diagnose.  
Der må altså konstateres væsentlige forskelle såvel i de to systemers diagno-
sticering generelt som i deres vægtning af EN. Peters et al. (1999) har i relati-
on til diagnosticeringen af PTSD vist empirisk, at disse forskelle har betyd-
ning for forskelle i diagnosticeringen af PTSD. I undersøgelsen viste især kra-
vene til EN sig at have en betydning for forskellene i diagnosticeringen i de to 
diagnosesystemer (Peters et al, 1999). 

1.2.6 Opsamling af udviklingen i EN’s status og vægtning i diagnose-
systemerne 

Udviklingen og forskellene i PTSD og ASD i de forskellige diagnostiske sy-
stemer og disses udgaver afspejler tydeligvis et behov for forskning på områ-
det EN-Undgåelse. I denne opgave fokuseres på EN, men naturligvis bør 
Undgåelse inddrages for at kunne klargøre, hvori de eventuelle forskelle be-
står. Men EN synes at være mindre håndgribelig og uklar end Undgåelse, for 
så vidt EN, som nogle foreslår, er en mere automatisk og præ- eller ubevidst 
proces end mere aktiv undgåelse. EN bliver dermed sværere at operationalise-
re og indfange som fænomen end aktiv Undgåelse, som mere manifesterer sig 
bevidst, kognitivt og adfærdsmæssigt og derved nemmere kan tydeliggøres og 
måles.  
Men tydeligt er det ud fra ovenstående gennemgang, at EN-symptomernes sta-
tus, vægtning og fordeling i PTSD langt fra er harmoniseret, hverken set i for-
hold til konsensus mellem APA og WHO på tværs,  mellem ASD og PTSD 
internt i DSM-IV og ICD-10,  eller for den sags skyld mellem de forskellige 
revisioner og udgaver af DSM’s kriterier for PTSD. EN har tilsyneladende 
haft en større betydning og status som symptomgruppe tidligere (DSM-III), 
end den har i dag. Det lader som tidligere nævnt ifølge litteraturen på området 
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ikke til, at APA har haft tilstrækkelige empiriske overvejelser for de forskelli-
ge kategoriseringer og vægtninger af EN. Uklarhederne synes at afspejle den 
manglende teoretiske viden om EN som fænomen og den empiriske viden om 
EN’s manifestation og betydning som symptomgruppe. Uden en sådan viden 
er EN svær at kategorisere i ASD og PTSD.  
Man synes med andre ord ikke at vide, hvori EN består, hvilken vægtning EN 
har i PTSD, og hvorledes EN udvikler sig over tid. Det må derfor være rele-
vant i første omgang at inddrage et diskuterende afsnit om EN’s definition i et 
forsøg på at indkredse og tydeliggøre et potentielt centralt fænomen i PTSD.  
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KAPITEL 2. DEFINITION AF EN – 1. DEL 

2.1 EN - symptom, fænomen eller begge dele? 
Der eksisterer som nævnt store uklarheder og variationer i definitionen på EN 
og dermed også i målingen heraf. I langt de fleste undersøgelser definerer man 
EN ud fra DSM´s angivelse af de 3-4 symptomkriterier (afhængigt af DSM-
udgave). Men kun i ganske få studier (bl.a. Heuton, 1999; Foa et al., 1995 + 
1996; Litz, 1992; Litz et al.,1997) debatteres, reflekteres der over og forholder 
man sig til, hvori fænomenet egentlig består, og hvorvidt det overhovedet er et 
fænomen eller blot en klynge af symptomer. (Sidstnævnte forholder ingen sig 
specifikt til, omend Litz et al., 1997 påpeger manglende viden på området). I 
og med diagnosesystemernes natur og opgave er at kortlægge og beskrive 
symptomer for syndromer, er DSM-IV’s betegnelse primært en samlebeteg-
nelse for de 3-4 symptomer, og EN defineres i og for sig derved og er således 
ikke et egentligt afgrænset selvstændigt fænomen. EN var, som gennemgået 
ovenfor (DSM-IV), karakteriseret ved en mindsket responsivitet på omverde-
nen med konkrete symptomer som: manglende evne til at fatte interesse for 
tidligere glædesvækkende aktiviteter, at føle sig distanceret eller fremmedgjort 
fra andre, et begrænset følelsesspektrum, og endelig fornemmelsen af, at frem-
tidsmulighederne er begrænsede (APA, 2000). Man kan dog muligvis tolke 
bemærkningen om “den mindskede responsivitet på omverdenen” som væren-
de en bred og overordnet definition af EN.   
Som den efterfølgende gennemgang af de faktoranalytiske studier vil vise, re-
sulterer nogle af faktoranalyserne i selvstændige faktorer, som benævnes EN 
ud fra forfatternes opfattelse af, at de indeholdte items tilnærmelsesvis ligner 
DSM’s “definition”. Ikke desto mindre rummer faktorerne ofte flere, færre el-
ler anderledes symptomer, hvilket naturligvis er interessant og anvendelig vi-
den, men hvortil man som nævnt sjældent forholder sig eller inkluderer i en 
kritisk forholden sig til variationerne i indholdet og dermed definitionen af 
EN.  
Som nævnt i indledningen, har jeg gennem opgaven valgt at anvende den en-
gelske term “Emotional Numbness/Numbing”. Dette er dels valgt i lyset af 
uklarhederne om definitionen, men også fordi det engelske begreb rummer 
flere aspekter end danske oversættelser. Danske ord, som i direkte oversættel-
se kunne anvendes, ville f.eks. være “følelsesmæssig tilbagetrækning”, “følel-
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sesdød”, “følelsesløs”, “følelsesforfladigelse”, “følelseslammelse”, “svækket 
følsomhed”, “emotionel afstumpning”, “nedsat reaktivitet over for omgivel-
serne”, “anhedoni” eller “forstemning”, og der kunne givet findes flere (Axel-
sen, 1988; Schwarz, et al., 1996; WHO, 1997), men disse begreber rummer 
ikke alle symptomerne under ét. Endvidere ville de fleste af disse betegnelser 
a priori indikere, at vedkommende ikke var i stand til at føle noget som helst, 
hvilket ikke er tilfældet. Således peger nogle eksperimentelle undersøgelser 
eksempelvis på, at der kan være tale om en automatisk undgåelse eller under-
trykkelse af emotionelle tilstande (postitive som negative), snarere end et “op-
hør” af emotioner. (Heuton, 1999). Andre peger på, at problematikken vedrø-
rer evnen til at udtrykke emotioner, men at man stadig besidder evnen til at op-
leve følelser (Orr, 1991).  
Endnu er det for tidligt at kunne konstatere, hvori EN består, da forskningen i 
emnet er i sin “begyndelsesfase”. Hvorvidt EN er et afgrænset selvstændigt 
fænomen eller er nogle enkeltstående symptomer behøver muligvis ikke at 
udelukke hinanden, idet EN godt kan være et fænomen, som manifesterer sig i 
bestemte symptomer, men det er væsentligt at finde ud af, hvilke af disse 
symptomer, der er nødvendige og tilstrækkelige, for at fænomenet er tilstede. 
Er der belæg for, at EN er en samling af symptomer af en sådan styrke, karak-
ter og kontinuitet, at de udgør en selvstændig kategori, som følger af traumati-
ske oplevelser, må der alt andet lige være større empirisk indikation for, at 
man kan tale om et fænomen, som kan gøres til genstand for teoretiske, ekspe-
rimentelle og behandlingsmæssige overvejelser og afprøvninger. Indtil områ-
det er nærmere afdækket, mener jeg således, at det engelske begreb Emotional 
Numbing/Numbness (EN) må være det bedste i kraft af dets bredde og større 
rummelighed.  
Uanset om EN vurderes som symptomgruppe eller fænomen, ligger der i be-
grebet, at der er tale om en “problematik” eller “skade” i forhold til oplevelsen 
og/eller udtrykket af emotioner. Derfor må en definition tage sit udgangspunkt 
i definitioner på det, der forud for den traumatiske oplevelse typisk har funge-
ret i “normal” grad, og som følge af traumet er berørt/skadet/hæmmet, eller 
hvad vi nu vælger at kalde effekten. For at kunne se på problematikken, må vi 
altså nødvendigvis først kort se på det, der er berørt: Emotionerne. Her tænkes 
på definitioner og viden om emotioner generelt.  
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2.2 Emotioner 
Emotioner har været genstand for megen forskning og er lagt i flere teoretiske 
rammer i mange år. I de senere år har der især været fokus på inklusionen af 
emotioner i den kognitions- og neuropsykologiske forskning, hvor emotioner i 
en årrække negligeredes med de adfærdsorienterede og informationspsykolo-
giske retningers popularitet. (LeDoux, 1996; Litz, 1992). Mange teoretikere 
har gennem tiden søgt at afgrænse skel mellem emotion, følelse, affekt, humør 
m.v. (se f.eks. Ekman, et al., 1994). Omend der muligvis er visse forskelle i 
f.eks. intensitetsgrad, varighed m.v., vil jeg i det følgende undlade at skelne 
mellem disse følelsestilstande, idet opgavens begrænsede omfang umuliggør 
en sådan overskuelig skelnen. Blot vil jeg nævne nogle af de træk, der traditi-
onelt er overordnet enighed om indgår i begrebet emotion. 
Uanset teoretisk perspektiv og formål med forskellige emotionsstudier, er der 
bred enighed om og empirisk belæg for, at emotioner er en integreret respons 
af 3 komponenter (Buck 1988; Rosenzweig et al., 1989; Gade, 1997; Plutchik, 
1994; LeDoux, 1996; Litz, 1992): 
- en fysiologisk aktivering (“arousal”) 
- en adfærdsmæssig respons (handling) 
- en subjektiv oplevelse (perception/kognition) 
Nielsen (1989, s. 15) giver, som jeg ser det, en dækkende definition, som 
rummer alle ovenstående  komponenter, idet han skriver, at en emotion er “en 
kategori af processer, hvor psykologiske faktorer medfører en kropslig foran-
dring, som ledsager de øvrige oplevelsesmæssige og adfærdsmæssige konse-
kvenser af den pågældende proces”.  
En anden ting, man er enige om er, at mennesker fra fødslen er udstyret med 
basale emotioner, og mange mener, at disse er at sammenligne med højerestå-
ende dyrearters, til berettigelse af dyrestudier på området. Der er dog forskelle 
og diskussioner om, hvilke der er basale, men i hvert fald overraskelse, vrede, 
glæde, afsky, frygt og sorg er der bred enighed om (Ekman, et al.,1994; Le-
Doux, 1996). Med tiden og erfaringerne udvides vores oplevelsesrepertoire, 
og vi får et noget bredere og mere varieret følelsesregister med mere komplek-
se eller sammensatte emotioner (f.eks. skam, skyld, stolthed, misundelse), ud-
viklet i “relation” til vores omgivelser og præget af kvaliteten heraf samt af 
kulturen, vi lever i.  Hvor de basale emotioner kan siges at tjene overlevelse 
og at være biologisk baserede, tjener de komplekse social sammenligning, idet 
de omfatter selvet i forhold til sociale sammenhænge (Gade, 1997). 
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Forskelle og uenigheder på området består i langt overvejende grad i vægtnin-
gen af de 3 delelementer nævnt ovenfor, samt i hvilken rækkefølge de aktive-
res. Desuden er der blandt især teoritikere ofte uenighed om, hvorvidt og i 
hvilken grad emotioner kan være ubevidste/præbevidste.  
Men overordnet enighed er der altså omkring eksistensen af de 3 delaspekter i 
emotionerne.  
Når EN således repræsenterer et fænomen eller sæt af symptomer repræsente-
rende en vis grad af og form for “skade” i individets “emotionelle univers”, er 
det en nærliggende antagelse, at “skaden “ eller “EN” ligeledes må betragtes 
ud fra de 3 delelementer, som indgik i emotionerne. 
EN kan og bør således med stor sandsynlighed anskues ud fra en oplevelses-
mæssig, en fysiologisk og en adfærdsmæssig vinkel. 
Dette er således den overordnede del af en fremtidig definition på EN, som i 
og for sig vedrører EN både som fænomen og som symptomgruppe. Som 
symptomgruppe må vi dermed først mere induktivt empirisk ind og undersøge 
ikke blot de i DSM-III-IV allerede formulerede EN-symptomer, men en bre-
dere vifte, som kunne tænkes eller har vist sig at relatere sig til det, at opleve 
sit følelsesmæssige liv forandret efter en traumatisk begivenhed. Dette gælder 
således både den oplevelsesmæssige side, sådan som den manifesterer sig 
kognitivt og erkendelsesmæssigt, og den adfærdsmæssige, således som den 
manifesterer sig i konkrete handlinger og den fysiologiske side, sådan som den 
kan manifestere sig i neurobiologiske og fysiologiske forandringer. Dernæst 
må man statistisk ind og analysere, hvorledes og i hvilken grad disse sympto-
mer samordner sig som gruppe(r) i forhold til traumatiske begivenheder, og i 
fald de ordner sig i flere forskellige grupper, da må de indbyrdes sammen-
hænge herimellem undersøges nærmere.  
Konsekvensen af de 3 delelementer af EN (oplevelse/fysiologisk/adfærd) må 
nødvendigvis også berøre målingen heraf. Således må den subjektive oplevel-
se ideelt set bero på selvrapportering, den fysiologiske på laboratorieforsøg 
med fysiologiske måleinstrumenter og den adfærdsmæssige på observation. 
Da alle aspekterne indgår i en integreret proces/oplevelse, og derfor muligvis 
ikke kan separeres, burde alle redskaberne i princippet indgå i en undersøgel-
se, men da må det konstateres, at dette er ideelt, men rent praktisk sjældent re-
elt i lyset af forskningsmæssige tilgængelige ressourcer (Plutchik, 1994; 
Launsø et al., 1995). Således har de fleste studier af EN måttet bero på selv-
rapportering, hvor man trods alt kan måle individets egen vurdering af eller 
bevidste oplevelse af alle elementerne. Da faktoranalytiske studier netop kan 
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samordne symptomer angivet i selvrapporterinsskemaer, er disse særdeles re-
levante redskaber til at finde frem til, hvori EN som symptomgruppe består. 
Hvad man her naturligvis skal være opmærksom på, er, at det ved denne form 
er de erkendte og oplevede forandringer i personens psykiske, adfærdsmæssi-
ge og fysiologiske tilstand, man indfanger og muligvis ikke alle forhold, der 
kunne være relevante. Derfor kan selvrapportering ikke stå alene i forskningen 
i og afdækningen af EN, men det er en særdeles væsentlig del af indkredsnin-
gen af samhørende symptomer.  
Da selvrapportering også har været redskabet i denne opgave vil jeg primært 
holde fokus på det oplevelsesmæssige aspekt, vel vidende at de andre bør 
medtages. Da DSM-IV’s symptombaserede definition muligvis kun rummer 
en del af de EN relaterede symptomer og har været genstand for kritik vedrø-
rende manglende empirisk fundament for de 4 symptomer, synes det således 
ikke umiddelbart tilstrækkeligt at definere EN herudfra alene. DSM-IV’s bre-
dere definition af EN som “mindsket responsivitet på omgivelserne” er mu-
ligvis passende, men en sådan vurdering må også afhænge af, hvilke sympto-
mer, der i empirien lader til potentielt at kunne indgå i et sådant eventuelt fæ-
nomen. Da teoretiske overvejelser om et sådant eventuelt fænomen nødven-
digvis afhænger af en vis viden om, hvori fænomentet består, må dette først 
berøres efter en nærmere indkredsning heraf. Jeg vil derfor vende tilbage til 
definitionen af EN som symptomgruppe og fænomen samt teoretiske perspek-
tiver på EN, efter en grundig gennemgang af faktoranalytiske studier, der har 
undersøgt symptomer, som synes at relatere sig til og samle sig om hinanden.  
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KAPITEL 3. EMPIRISKE STUDIER AF PTSD-SYMPTOMERNES 
STRUKTUR 

3.1. Faktoranalytiske studier 
Det er først i de senere år, at diagnosens konstellation er søgt empirisk under-
bygget. Det bedste nuværende redskab til fundering af symptomernes sam-
mensætning er empiriske faktoranalyser (Anthony et al., 1999; Taylor et al., 
1998, Watson et al., 1991). Overordnet findes der 2 typer af faktoranalytiske 
metoder: Eksplorative og konfirmatoriske. Eksplorative faktoranalyser analy-
serer induktivt besvarelsernes symptomsammensætning, således som den for-
deler sig i klynger. Her er det således data, der bestemmer løsningen i forhold 
til antallet af udvundne faktorer (primært ud fra eigenværdier og scree test), 
hvert items vægtede ladningsværdi på de enkelte faktorer og eventuelt også i 
hvilken grad, faktorerne samvarierer. Konfirmatoriske faktoranalyser sammen-
ligner, som navnet antyder, flere a priori formulerede modeller. Her er antallet 
af faktorer og de enkelte items’ tilhørsforhold til disse således specificeret og 
bestemt på forhånd. Dataanalysen tester således modellerne i forhold til hver 
enkelts “velegnethed” (χ2-værdier samt forskellige mål for “goodness of fit”) 
til beskrivelse af besvarelsernes symptomstruktur. Dermed kan konfirmatorisk 
faktoranalyse siges at være en mere deduktiv analyseform end den eksplorati-
ve, idet den konfirmatoriske tester teoretiske eller konceptuelle præformulere-
de modeller, mens den eksplorative skaber modellen ud fra det indsamlede da-
tamateriale. Den konfirmatoriske analyseform angiver således ikke nødven-
digvis den bedste model til beskrivelse af data, men beskriver blot hvor veleg-
nede de formulerede modeller er, mens den eksplorative analyse angiver den 
optimale model til beskrivelse af datamaterialet (Weathers et al., 1997; An-
thony et al., 1999; Amdur et al., 2001; Norris et al., 2001; Horn, 1965). 
Der findes flere studier, hvor man således har faktoranalyseret data indsamlet 
ved forskellige selvrapporteringsskemaer, udformet til måling af reaktioner 
efter traumer. En gennemgang af disse studier er skitseret i bilag 6 i første 
omgang inddelt efter, hvor mange faktorer der er fremkommet ved analyserne. 
Det ses heraf, at der er stor variation i antallet af fundne faktorer, samt at kun 
få støtter den nuværende inddeling i APA’s og WHO’s kriterier (APA, 2000; 
WHO, 1997). Dette skal dog ses i lyset af tidspunktet, hvorpå de anvendte 
spørgeskemaer er udviklet og evt. revideret, idet de typisk er udformet efter 
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den for tidspunktet gældende diagnostiske klassifikation, og dermed efter-
spørger de symptomer, der synes relevante for diagnosen i forhold hertil. De 
anvendte statistiske analyseredskaber kan endvidere give forskelle i resultater-
ne, men er dog oftest rimeligt homogene. Dog er eksempelvis krav til eigen-
værdi, faktorladningsværdier og χ2 værd at inddrage i en sammenligning mel-
lem studierne, idet disse værdier ligger til grund for valget af antal og indhold 
af faktorer, og der viser sig at være stor variation i, hvilke krav man vælger at 
stille til værdiernes skæringspunkter. Dermed viser marginale forskelle i in-
klusionskriterierne sig at have stor betydning for forskellene i studierne, og 
der savnes i litteraturen ensartede retningslinier for den statistiske udvælgelse 
af faktorer og tilhørende items. En mere uddybet gennemgang og sammenlig-
nende diskussion af disse faktoranalytiske studier vil derfor være relevant. 
I de forskellige studier har der ofte været flere delmål, men til denne gennem-
gang, vil jeg holde fokus ved blot at uddrage de for faktorstrukuren relevante 
aspekter.  
Efterfølgende i næste kapitel belyses “indholdet” af de fundne faktorer – igen 
primært med fokus på EN. I bilag 7 har jeg opstillet de forskellige undersøgel-
sers resultater fordelt efter, hvilket spørgeskema de har anvendt i undersøgel-
sen, idet der som tidligere nævnt viser sig store forskelle i, hvilke items der er 
indeholdt til måling af PTSD og definition af de resulterende faktorer. Af hen-
syn til opgavens omfang og fokus vælger jeg her udelukkende at anvende den 
opstillede tabel til destillation af EN-relatererede faktorer. Jeg vil således ikke 
gå ind i en diskussion af definitionerne på de andre fundne faktorer. Nødven-
digheden af tabellen har for mig været, at den faktoranalytiske og hertil relate-
rede litteratur ofte har refereret til de overordnede fund af antallet og typen af 
faktorer i de pågældende studier, men tabellen viser netop, at dette kan være 
misvisende, idet de forskellige fundne EN-faktorer i høj grad varierer i ind-
hold af items. Endvidere rummer nogle faktorer, som har fået andre betegnel-
ser end EN, faktisk EN-relaterede items, hvorved de ofte overses som EN-
faktorer, idet de ikke er benævnt som sådan.  
Således er mit håb, at gennemgangen resulterer i en kritisk destillation af 
egentlige EN-faktorer vurderet i lyset af såvel definition ved items, som de i 
undersøgelserne anvendte statistiske metoder. 
Denne for mig at se tiltrængte grundige “revision” af den faktoranalytiske lit-
teratur skulle således gerne lede til en vurdering af, hvorvidt der i forskningen 
findes empirisk belæg for en selvstændig EN- faktor, og i givet fald, hvori en 
sådan består.   
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3.2. “Review” af studier fordelt efter antallet af fundne faktorer (jf. 
bilag 6) 

3.2.1. Studier med fund af 2 faktorer   
7 studier har i deres undersøgelser af forskellige traumepopulationer fundet, at 
data fra PTSD-relaterede spørgeskemaer samler sig i 2 faktorer: 
Horowitz et al., 1979: undersøgte med henblik på udviklingen og valideringen 
af spørgeskemaet Impact of Event Scale (IES) i alt 66 personer, som havde 
gennemgået forskellige typer af større livsbegivenheder (ikke nødvendigvis af 
direkte katastrofekarakter). Spørgeskemaet tog udgangspunkt i kliniske fund 
samt en deraf udviklet teori om, at symptomerne efter sådanne livsbegivenhe-
der fordeler sig på 2 dimensioner: Invasion og Undgåelse. Som udgangspunkt 
bestod spørgeskemaet af 20 items, som a priori på baggrund af de kliniske 
fund inddeltes konceptuelt i de 2 dimensioner. Disse dimensioners eksistens 
bekræftedes herefter ved “clusteranalyse”/ korrelationsanalyse, men spørge-
skemaet reduceredes til 15 items, da 5 viste sig insignifikante. De to subska-
laer opnåede et højt mål for indre konsistens (Cronbach’s Alfa: Invasion = .78, 
undgåelse = .82) og korrelationen mellem de to var .42 (p > .0002) indikeren-
de, at de er relaterede, men ikke måler det samme. Således er målet her ikke 
en egentlig validering af PTSD reaktioner (diagnosen eksisterede jo heller ik-
ke som sådan), men derimod valideringen af et spørgeskema. Undersøgelsen 
er dog historisk relevant. Spørgeskemaet inddrager ikke mål for vagtsomhed. 
Udviklingen af det sker på et tidspunkt, hvor man ikke har fokus på vagtsom-
hedssymptomerne i diagnosesystemerne, hvilket kan være årsagen til, at disse 
items ikke inddrages i skemaet. En senere revision af heraf (Weiss et al., 
1997) inddrager symptomerne, hvilket bedrer sammenligningsgrundlaget til 
andre studier af PTSD-dimensionerne. 
Zilberg et al., 1982: søgte at validere Horowitz et al.’s IES (ovenfor) i forhold 
til den i mellemtiden udviklede PTSD diagnose i DSM-III, hvor et af delmåle-
ne netop var at be- eller afkræfte 2-faktorinddelingen, sådan som den fremstod 
i ovennævnte undersøgelse. Dette gjordes bl. a. ved faktoranalyse af data fra 
gentagne IES-undersøgelser af i alt 72 personer, som havde mistet en foræl-
der, hvoraf de 35 som følge heraf var behandlingssøgende.  
I første omgang faktoranalyserede man data eksplorativt (“principal compo-
nents analysis”), hvorved en 3-faktorløsning fremtrådte, men under henvisning 
til, at eigenværdien for den 3. faktor kun lige var 1 og kun forklarede 6% af 
variansen, valgte man at forkaste denne. Det fremgår ikke af artiklen, hvori 
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den forkastede faktor bestod, og ingen statistiske data udover eigenværdier og 
variansandele er opgivet fra denne faktoranalyse, så en diskussion af f.eks. 
indhold og faktorladningsværdier er derfor ikke mulig. Som følge af forfatter-
nes vurdering af 3-faktorløsningen som utilstrækkelig, valgte de at analysere 
data ved en tvungen 2-faktormodel, inddelt og formuleret således ud fra Ho-
rowitz’s (1979) inddeling. Man analyserede her ved “principal components” 
med “varimax rotation”. Denne faktoranalyse viste, at de enkelte items fordel-
te sig med høje koefficienter (Undgåelse: .39 - .86 og Invasion: .58 - .75), til 
bekræftelse af de to faktorers sammensætning. Yderligere reliabilitetsanalyse 
(Cronbach’s alfa) resulterede også i høje værdier til støtte for de 2 faktorer. 
Yderligere indikerede fundene, at reaktionerne ændrede sig over tid til støtte 
for Horowitz’s teori om, at reaktionerne svinger mellem de to symptomdimen-
sioner i et dialektisk forhold9 (Horowitz et al., 1979). 
Da der gennem årene har været sået tvivl om IES’s anvendelighed i forhold til 
PTSD, især fordi skemaet ikke inddrager vagtsomhedssymptomer, og fordi det 
er udviklet med henblik på mere generelle livsstresssituationer end begiven-
heder af katastrofekarakter, var Zilberg et al.’s studium og intentioner hermed 
empirisk set tiltrængte og ønskværdige. Men man kan dog stille spørgsmåls-
tegn ved “midlet til målet” i studiet, idet man anvender en forholdsvis lille po-
pulation af personer, som har mistet en forælder. For det første kræver faktor-
analyser en relativt stor population (King et al., 1998; Asmundson et al., 2000; 
Amdur et al., 2001) for at kunne tegne et generelt billede af posttraumatiske 
symptomsammensætninger, og for det andet er det tvivlsomt, hvorvidt det at 
miste en forælder kan betegnes som en traumatisk begivenhed af katastrofisk 
karakter, snarere end en “livskrise”. For nogle vil det givetvis have været en 
traumatisk oplevelse, men når forfatterne netop ønsker at undersøge, hvorvidt 
Horowitz et al.’s (1979) skala, som var baseret på større livsbegivenheder sna-
rere end traumer, manifesterer sig overensstemmende med DSM’s symptom-
beskrivelse for traumatiske reaktioner, ville en population af mere entydigt ka-
tastrofisk karakter være mere hensigtsmæssig og underbyggende.  
Forfatterne konkluderer som nævnt overensstemmelse mellem og validitet i 
forhold til IES og DSM-III. Hvad angår faktoranalysen, synes det dog uover-
ensstemmende, at man vælger en 2-faktorløsning, når DSM-III’s symptom-

                                                           
9  I teorien er der tale om et dialektisk forhold mellem invasion og benægten. I forhold til 

IES er undgåelse en del af benægten, idet det er den bevidste del heraf, som kan måles 
ved et selvrapporteringsskema. I benægten er også indeholdt ubevidste indgåelsesfor-
mer, hvilket berøres nærmere senere i opgaven. (Horowitz et al., 1979). 
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struktur etablerer sig på 3 dimensioner. Hvad angår skalaens symptomstruktur, 
lader der således ikke til at findes støtte til IES’s lighed med DSM-III. I for-
bindelse med denne faktoranalytiske del, skal det dog siges, at man i studiet 
anvender såvel eksplorativ som efterfølgende tvungen analyse, hvilket må be-
tragtes som god empirisk underbyggelse. Dog er fravalget af den tredie faktor 
i den eksplorative faktoranalyse muligvis tvivlsom, idet man ikke  
accepterer en eigenværdi på 1, som ellers anses for at være et acceptabelt skæ-
ringspunkt for valg af antal faktorer (Horn, 1965; Taylor et al., 1998). Herved 
udelukkes en potentielt væsentlig faktor muligvis (f.eks. EN eller til DSM-
III’s kriterie D svarende faktor), men da den fravalgte 3-faktorløsning desvær-
re ikke kommenteres indholdsmæssigt, kan vi ikke komme denne nærmere.   
Schwarzwald et al., 1987: anvendte ligeledes IES, bl.a. til valideringen af 
dennes skalastruktur samt til kortlægningen af, hvilke items der viste sig  rele-
vante for “combat stress reaction” (CSR). Således sammenlignede forfatterne 
besvarelser fra 3 grupper af israelere: 382 krigsveteraner, alle diagnosticeret 
CSR, 334 krigsveteraner uden CSR samt 88 soldater under uddannelse, som 
ikke direkte havde været udsat for krigsoplevelser og dermed fungerede som 
kontrolgruppe. Ved “principal faktoranalyse” med efterfølgende “varimax ro-
tation”, analyseredes data fra besvarelserne, men det er uklart, hvor mange af 
grupperne, der indgik i selve faktoranalysen. Analysen resulterede i første 
omgang i 3 faktorer med eigenværdier > 1, hvilket som nævnt traditionelt an-
gives som et af kriterierne for accept af faktorantal (Horn, 1965; Taylor et al., 
1998). Men forfatterne valgte med henvisning til Zilberg et al. (1982) at forka-
ste den ene faktor, idet den kun forklarede 7,6% af den samlede varians, og 
fordi eigenværdien ifølge Zilberg (ibid) lå for tæt på 1 (1.11). Herefter foreto-
ges en tvungen 2-faktormodel (igen “principal” + “varimax rotation”), som 
bekræftedes og accepteredes med høje faktorladninger for de enkelte items 
(Invasion: .50-.85; Undgåelse: .58-.75).  
Her er det dog af betydning, at man i undersøgelsen stillede et relativt højt 
krav til faktorladningsværdi (> .50), hvorved man faktisk kan camouflere, at 
flere items lader højt på begge faktorer og dermed så at sige tvinger dem ind 
under den ene faktor. Forfatterne pegede dog selv i artiklen på, at de høje 
“dobbeltladninger” og efterfølgende reliabilitetsanalyser (Cronbach’s Alfa) 
opnåede pæne koefficienter på .91 og .84 for hhv. Invasions- og Undgåelses-
faktoren, til støtte for reliabiliteten af de 2 dimensioner i materialet.  
Det er interessant, at den faktor, man forkastede netop rummede 2 items, 
hvoraf det ene, som det eneste i spørgeskemaet, vedrører EN og det andet ved-
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rører tilnærmelsesvist dissociation (item 8: “Mine følelser fra krigen var nær-
mest lammede” / item 15: “Følte som om krigen ikke var sket eller var uvirke-
lig”). Uanset at denne faktor ikke opnåede tilstrækkelig signifikans, er det i 
forbindelse med opgavens overordnede tema, væsentligt at bemærke, at især 
item 15 trods alt adskiller sig fra de øvrige Undgåelses-items.  
I forhold til den anvendte population, styrkes studiet af dens størrelse, men da 
den udelukkende bestod af mænd, kan der være et problem vedrørende gene-
ralisering til kvindelige traumeofre. 
Hyer et al. 1991: udviklede en kort udgave af spørgeskemaet Mississippi Sca-
le For Combat-Related PTSD (MS-10, Combat)10, som i sin oprindelige udga-
ve består af 35 items til måling af krigsveteraners posttraumatiske reaktioner. 
(Keane et al., 1988; Hyer et al., 1991; Norris et al., 1997; Schlenger et al., 
1997). Som led heri foretoges parallelle faktoranalyser (“varimax rotation”) af 
data fra 52 vietnamveteraner alle diagnosticeret PTSD (DSM-III) og målt 2 
gange med det oprindelige spørgeskema. Denne sammenholdt med 2 inklusi-
onskriterier11 resulterede i en 10-item løsning, som fordelte sig på 2 faktorer: 
“Skyld” og “EN/vrede”.  
Yderligere parallelanalyser foretoges herefter for de 10 items, hvorved skala-
strukturen fastholdtes, men det skal bemærkes, at faktorladningsværdierne for 
de enkelte items ændrede sig i forhold til den oprindelige skala, således at vis-
se af de items, der oprindeligt ladede højest på faktor 1, ved den anden faktor-
analyse ladede højest på faktor 2. Endvidere har forfatterne ikke anvendt ei-
genværdier ved faktoranalyserne. Man fastsatte krav til ladningsværdi ved 
atypisk beregning, hvor ladning skulle være mindst halvdelen af den højeste 
ladningsværdi i materialet for begge tests på hver faktor. Således fremkom 
forskellige krav til hver faktor i begge tests – i alt 4 værdier (fra .36 - .40). 
Denne undersøgelses resultat i forhold til posttraumatiske reaktioners forde-
ling på faktorer er således svær at sammenligne med øvrige faktoranalytiske 
studier, fordi den adskiller sig fra de “traditionelle” eksplorative og konfirma-
toriske analysemetoder. Spørgsmålet er endvidere, om kun 10 items er solidt 
nok grundlag for egentlig faktoranalyse af dimensionerne i PTSD. Dette kan 
                                                           
10  Dette spørgeskema er revideret i flere forskellige udgaver, og optræder dermed med va-

riende antal items som civil udgave og som krigsrelateret udgave. Jeg vælger her og 
fremover forkortelsen “MS”, med specifikation af udgave og antal items i parantes.  

11 Da disse ikke har relevans for faktoranalysen som sådan, men mere for skalaen, udelades 
en gennemgang heraf af hensyn til overskueligheden. Kort kan det siges, at kriterierne 
omhandler krav til korrelationsværdi med total-score samt krav til test-retest score. 
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forfatterne dog ikke kritiseres for, da deres mål blot var at undersøge skalaens 
struktur. Samme argument berettiger til dels også forfatternes valg af popula-
tionen, hvor alle er diagnosticeret PTSD, idet man netop søger at undersøge 
skalaens overensstemmelse med DSM’s struktur og ikke en bredere undersø-
gelse af, hvorledes PTSD-symptomer fordeler sig. En kontrolgruppe (f.eks.: 
udsat for traumatisk begivenhed, men uden PTSD) ville dog være ønskelig for 
at konstatere eventuelle forskelle mellem strukturen i PTSD vs. non-PTSD. 
Endelig må det vedr. populationen siges, at en gruppe på blot 52 personer er et 
noget spinkelt grundlag for en faktoranalyse.   
Dyregrov et al., 1996: ville, på baggrund af bl.a. Joseph et al.’s (1992) (jf s. 
42.) fund af EN som selvstændig faktor i spørgeskemaet IES, undersøge, om 
dette var tilfældet i undersøgelsen af børn. Alternativt kunne symptomerne 
fordele sig på 2 faktorer, således som Horowitz et al. (1979) oprindeligt mente 
i udviklingen af IES. Der findes tilsyneladende en IES-udgave decideret for-
muleret til børn (Nader, 1997), men denne er ikke anvendt i dette studium. 
Men IES er i undersøgelsen omformuleret til nutid og oversat til kroatisk, idet 
de undersøgte børn var kroater, som havde haft krigen tæt inde på livet. Dy-
regrov et al. undersøgte således 1787 kroatiske børn, heraf 910 drenge og 877 
piger i alderen 6-15 år for at undersøge faktorstrukturen i IES generelt såvel 
som i forhold til køn. Ved “principal component analysis” med “varimax rota-
tion” og efterfølgende “scree plot”, fandt man i første omgang, at data, ved et 
krav til ladningsværdi på > .40, fordelte sig på de 2 faktorer Invasion og Und-
gåelse. Forfatterne opgiver ikke krav til eigenværdi direkte, men kommenterer 
senere i artiklen, at en eigenværdi på 1 er en lav værdi, som en faktor kan eks-
kluderes ved, hvorfor man må antage, at deres krav hertil har været relativt 
højt. Ved 2-faktormodellen fandt man ligesom Schwarzwald et al. (1987), at 
item 8 og 15 (item 8: “Mine følelser fra krigen var nærmest lammede” / item 
15: “Følte som om krigen ikke var sket eller var uvirkelig”) 12, hvor især item 
15, som det eneste i IES måler EN, ikke ladede tilstrækkeligt på nogle af fak-
torerne. Det er imidlertid ganske interessant at se, at dette item, uanset at det 
ikke ladede tilstrækkeligt, dog ladede betydeligt højere på Invasionsfaktoren 
(.23) end på Undgåelsesfaktoren (.06), igen indikerende at EN kan være ad-
skilt fra undgåelse. Efterfølgende opdeltes besvarelserne efter køn, og 2 nye 
faktoranalyser foretoges for begge grupper, den ene eksplorativ, den anden 
som tvungen 2-faktormodel.  De eksplorative affødte for både drenge og piger 
3 faktorer: Invasion, Undgåelse og EN, men man forkastede EN-faktoren, for-
                                                           
12 Her er datidsudgaven angivet – forfatterne viser ikke de modificerede items. 
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di eigenværdierne kun lige var 1 og dermed betragtedes som værende for lave. 
Ved den tvungne kønsopdelte analyse bekræftedes 2-faktorstrukturen, igen 
med eksklusion af item 8 og 15, som ikke opfyldte kravene til ladningsværdi.  
Endelig opdelte man børnene i de, der som følge af krigen var flyttet fra deres 
hjem, og de, der var flygtninge. En eksplorativ faktoranalyse af disse 2 grup-
per resulterede igen i en selvstændig EN-faktor adskilt fra de to øvrige, og 
denne gang var der tale om høje ladningsværdier for de to items 8 og 15. Men 
da item 8 kun for den ene gruppe, “flygtningegruppen”, havde negativ lad-
ningsværdi, konstaterede man ustabilitet omkring faktoren, yderligere begrun-
det med eigenværdier på “kun” godt og vel 1 for EN faktoren. 
Man kan således pege på værdien af denne undersøgelse, idet den anvender så 
stort et datamateriale, og fordi den anvender flere faktoranalyser på materialet 
for at finde evt. forskelle i grupperne afhængigt af køn og tilnærmelsesvist af 
traumetype (“flygtning” vs. “tvangsforflyttet”). Desuden er såvel eksplorativ 
som tvungen faktoranalyse anvendt, hvilket giver en større sikkerhed for de 
fundne faktorers berettigelse. Man må dog pege på, at forfatternes konklusion, 
at traumatiserede børns reaktioner fordeler sig på 2 faktorer, kan være proble-
matisk på 3 områder:  
For det første har forfatterne ikke opgjort om og i hvilken grad, børnene er 
traumatiserede, hvorfor man i og for sig blot kan angive, at: “potentielt trau-
matiserede børns reaktioner....”.  
Dernæst er det tilsyneladende primært det høje krav til eigenværdien, der af-
holder forfatterne fra at acceptere EN-faktoren for de kønsopdelte grupper 
samt for gruppen af “tvangsforflyttede”. På den anden side retfædiggør forfat-
ternes øvrige argumenter i nogen grad valget af en 2-faktorløsning i det større 
perspektiv.  
Endelig rummer spørgeskemaet kun et enkelt EN-item (15), hvilket muligvis 
betyder, at EN ikke måles tilstrækkeligt til at kunne opnå sin berettigede posi-
tion. Forfatterne peger også selv på, at EN er et fænomen, der er svært at over-
sætte til kroatisk, og at det dermed muligvis slet ikke forstås af deltagerne. I 
denne sammenhæng kan der også peges på, at nogle forfattere mener, at EN 
ikke er udbredt i samme grad hos børn som hos voksne, eller at EN evt. mani-
festerer sig anderledes hos børn, hvorfor det kan være svært at måle på et selv-
rapporteringsskema (Lonigan et al., 1998; Nader, 1997). 
Man må således acceptere forfatternes fund af, at faktorstrukturen i det givne 
materiale fordeler sig på 2 faktorer, men det skal tilføjes og understreges, at 
man må kunne forvente et andet billede ved en udvidet EN-dimension i ind-
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holdet af spørgeskemaet samt ved introduktion af vagtsomhedsitems, som ikke 
indgår i den oprindelige IES13.  
Taylor et al. 1998: har lavet en faktoranalyse af data indsamlet fra 2 grupper 
af traumepopulationer. Den ene gruppe, bestående af 51 personer målt ved 
SCID (Structured Clinical Interview for DSM-III-R)  og 52 ved ADIS-R (An-
xiety Disorders Interview Schedule – Revised), var ofre for en trafikulykke 
(MVA). Den anden gruppe, bestående af 419 personer, var canadiske fredsbe-
varende FN-soldater, som havde gjort tjeneste i Bosnien, og blev målt ved 
PTSD Symptom Scale (PSS). Denne undersøgelse er bredt citeret og anses af 
mange for at være en af de mest valide og betydningsfulde  (f.eks.: Buckley et 
al., 1998; Anthony et al., 1999; Asmundson et al., 2000; Norris et al., 2001). 
41% af MVA’erne diagnosticeredes som havende PTSD (DSM-III-R) ud fra 
de anvendte diagnostiske redskaber, nævnt ovenfor, mens FN-soldaterne ikke 
som sådan diagnosticeredes. Da data fra MVA’erne var indhentet fra 2 for-
skellige redskaber, etablerede forfatterne et korrelationsmatrix af resultaterne 
fra MVA-gruppen med henblik på standardisering. Dette matrix anvendtes ef-
terfølgende til eksplorativ faktoranalyse (“principal components” med efter-
følgende “oblimin rotation”) på hvert datasæt (MVA-gruppen samlet set + 
FN-gruppen) for at undersøge strukturen i DSM-III-R/IV samt faktorernes 
indbyrdes sammenhæng. Begrundelsen for valget af den eksplorative analyse-
form var, at man ikke ved, om symptomerne varierer over forskellige popula-
tioner.  Til udvælgelse af antallet af faktorer blev parallelle analyser foretaget 
2 gange for hver faktoranalyse, den ene til anvendelse af gennemsnitlige ei-
genværdier (for de enkelte items), den anden til anvendelse af 95-percentil-
eigenværdier. Herved, sammenholdt med et krav til ladningsværdier på > .30, 
udvandtes en 2-faktormodel med faktorerne Invasion-undgåelse og Vagtsom-
hed-EN, som bedste karakteristik af faktorstrukturen i DSM.  Dens validitet 
blev i rimelig grad understøttet af forskellige komparative analyser til udeluk-
kelse af skævheder i populationsforskelle, traumetype, og målemetoder. Ende-
lig foretoges en hierarkisk regressionsanalyse, som viste at faktorerne i begge 
datasæt ladede på en overordnet (generel) PTSD-faktor. Denne forklarede 13-
38% af den samlede varians, mens de to underordnede forklarede yderligere 
hhv. 8 og 9% af variansen. Således indikeredes, at PTSD opstår af generel 
mekanisme med bidrag fra 2 specifikke mekanismer. 

                                                           
13  Der findes som nævnt en nyere revideret udgave af IES, som medtager vagtsomhedsdi-

mensionen. (Weiss et al., 1997).  
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Man må rose Taylor et al. for den grundige og systematiske faktoranalyse, 
hvor der er foretaget vurderinger og draget erfaringer fra flere tidligere studier 
af strukturen i posttraumatiske reaktioner. Ligeledes er de anvendte PTSD-
måleredskaber hver især stærke og rimeligt anerkendte for deres validitet og 
reliabilitet. Alle 3 følger tæt DSM’s (III-R & IV) kriterier for PTSD. SCID’en, 
anvendt som struktureret interview, er især et anerkendt diagnostisk redskab 
og er stærkt empirisk underbygget (Weathers et al., 1997; Keane et al., 1997; 
Weiss, 1997). ADIS-R er ligeledes anvendt som struktureret interview (Taylor 
et al., 1998), og er også valideret, dog ikke i samme grad som SCID’en (Kea-
ne et al., 1997; Weiss, 1997). Endelig er PSS et 17-items selvrapporterings-
skema, som anses for at være godt til identifikation af PTSD, men dets empiri-
ske validering er primært baseret på kvindelige traumeofre, hvilket kan gøre 
dets anvendelse i denne undersøgelse problematisk, idet gruppen af FN-
soldater i langt overvejende grad udgjordes af mænd (99%) (Norris et al., 
1997; Weathers et al., 1997; Wolfe et al., 1997).  
Uanset disse redskabers validitet og styrke, må der nødvendigvis knyttes et par 
kommentarer til forfatternes anvendelse heraf. Disse drejer sig om etablerin-
gen af det matrix, som udvikles af de to forskellige datasæt fra gruppen af 
MVA’ere. For det første har forfatterne tilsyneladende modificeret skalaen i 
forhold til selve scoringen heraf14, uden egentlig efterfølgende validering. Blot 
henviser man til interviewernes kliniske erfaring med at måle PTSD. Yderli-
gere giver beregningen af matrix’et ved komplekse statistiske analyser en risi-
ko for skævhed i materialet. I en faktoranalyse bør man ideelt set basere den 
statistiske analyse på en eller flere populationer målt ved samme redskab 
(Buckley et al., 1998).  
Buckley et al., 1998: undersøgte, på baggrund af Taylor et al.’s fund og op-
fordring til replikation, i alt 217 MVA’ere, alle målt ved samme instrument, 
Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS), hvilket giver et mere stabilt 
estimat af faktorstrukturen. En yderligere motivation for faktoranalysen var, at 
de, på den tid eksisterende faktoranalytiske studier, var få og ikke empirisk so-
lide, samt at forfatterne mente, at grupperingen af PTSD-symptomer i DSM-
IV var baseret på kliniske erfaringer snarere end empiri. Desuden pegede de 
på, at kun få faktoranalytiske studier har fundet faktorer tilsvarende de i DSM 
kategoriserede, og at ingen har fundet selve DSM-IV strukturen.  

                                                           
14  Det oplyses ikke, hvad de oprindelige Likert skala-mål var, men de revideres til 3-

punkts-skala. 
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Således lavede Buckley et al. ved konfirmatorisk faktoranalyse replikation af 
Taylor et al.’s (1998) hierarkiske 2-faktormodel.  Man tvang herved de items, 
Taylor et al. havde fundet, ind under de 2 faktorer “Invasion – Undgåelse” 
samt “Vagtsomhed – EN” og undersøgte ved den konfirmatoriske faktorana-
lyse med forskellige mål for “velegnethed” (χ2, “goodness of fit”, m.v.), hvor-
ledes denne model reelt passede på fordelingen af de potentielt traumatiserede 
deltageres symptomer. Herefter foretog man korrelationsanalyser i forhold til 
Taylor et al.’s fund af en overordnet PTSD-faktor.  
Da målene for “velegnethed” viste sig rimeligt stærke, såvel for de underord-
nede som for den overordnede faktor, accepteredes den hierarkiske model, og 
Taylor et al.’s (1998) fund bekræftedes derved.  
Anvendelsen af CAPS i Buckley et al.’s studium er en styrke for undersøgel-
sen, idet det er et solidt og empirisk anerkendt semistruktureret interview med 
17 items, som følger symptomerne i PTSD, DSM-IV tæt (Weathers et al., 
1997; Wolfe et al., 1997; Keane et al., 1997, Buckley et al., 1998). Men 
Buckley et al. peger selv på den begrænsning ved studiet, at man kun har an-
vendt én traumetype, og at denne er den samme, som den ene af Taylor et al’s 
(1998), hvorfor data kan være svære at generalisere til andre populationer.  
Grundlæggende virker undersøgelsen dog solid, og det er interessant at se, at 
EN, uanset at den ikke optræder som selvstændig faktor, trods alt er adskilt fra 
Undgåelse og derimod nærmere tilkyttet Vagtsomhed.  

Opsamling af studier med fund af 2 faktorer 
Af alle de 7 studier, der finder traumatiske reaktioner fordelt på 2 faktorer, har 
ingen fundet EN som selvstændig faktor. Men 4 (Horowitz et al., 1979, Zil-
berg et al, 1982, Schwarzwald et al., 1987 og Dyregrov et al., 1996) af de 7 
studier er baseret på IES, som er udformet efter tanken om Invasion og Und-
gåelse som de primære reaktionsdimensioner og derfor primært rummer items, 
der måler symptomer relateret hertil. Endvidere er skemaet skabt i 1979, hvor 
PTSD-diagnosen endnu ikke var etableret. Således indgår kun et enkelt eller 
muligvis to EN-relaterede items (8+1515), ligesom vagtsomhedssymptomer 
heller ikke indgår i skemaet (udover et enkelt relateret til søvnvanskeligheder). 
Når disse symptomer ikke indgår i skemaet, affødes sådanne overordnede fak-
torer naturligvis heller ikke, hvorfor det kan være misvisende at referere til 
disse studier som empirisk belæg for, at PTSD-strukturen fordeler sig på 2 
                                                           
15  For beskrivelse jf. gennemgang af Schwarzwald et al., 1987 
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dimensioner: Invasion og Undgåelse, uden inddragelse af det aspekt, at der ik-
ke er målt for EN og Vagtsomhed.   
2 af de 4 IES-studier (Horowitz et al., 1979 og Zilberg et al., 1982), som fin-
der/bekræfter Invasions- og Undgåelsesfaktorerne rummer små populationer, 
hvor der kan være tvivl om, hvorvidt grupperne har oplevet egentlige trauma-
tiske begivenheder. Horowitz’s statistiske analysemetode er baseret på korre-
lationer vs. faktoranalyse, og fokus er på udviklingen af spørgeskemaet snare-
re end at undersøge et egentligt symptombillede hos mennesker udsat for et 
traume. Zilberg et al. 1982, Schwarzwald et al., 1987 og Dyregrov et al., 1996 
foretager alle eksplorative faktoranalyser (“principal components,  varimax 
rotation”) med efterfølgende tvungen 2-faktor analyse16, hvilket giver et ud-
mærket sammenligningsgrundlag studierne imellem. Men alle tre studier afvi-
ser en tredie faktor, idet de ikke accepterer en eigenværdi på 1, hvilket ellers 
er en acceptabel værdi, hvis ellers faktorerne indholdsmæssigt ser fornuftige 
ud, og der ikke er for små forskelle mellem de sidste faktorers eigenværdier 
(Roger et al., 1993; Horn, 1965; Taylor et al., 1998). Zilberg et al. oplyser ik-
ke, hvori den forkastede faktor består, men både Schwarzwald et al. og Dy-
regrov et al. oplyser, at deres forkastede faktorer netop rummer 1-2 EN-
relaterede items (8+15). Netop disse to studier kan roses for at have anvendt 
store datamaterialer, men Dyregrov et al. har udelukkende anvendt børn i stu-
diet, hvilket kan hæmme generaliserbarheden i studiet.  
Således må studierne med fund af 2 faktorer ved brug af spørgeskemaet IES 
betragtes som tvivlsomme i forhold til de faktoranalytiske dele af undersøgel-
serne, idet de primært rummer mål for Invasions- og Undgåelsessymptomer 
og dermed udelukker eventuelle EN- eller vagtsomheds-faktorer på forhånd. 
Dette gælder for så vidt, man ønsker at anvende studierne til sammenligning 
med DSM (III-IV)’s kriterier for PTSD17. Det er dog interessant at se, at to af 
de 4 studier rent faktisk finder EN-items adskilt fra undgåelse, men afviser 
dem p.g.a. eigenværdier på 1, som kunne have været accepteret, hvilket giver 
håb om, at en selvstændig faktor kunne fremkomme ved udvidelse af skemaet 
med flere EN-items. 
Hyer et al., 1991 finder i deres studium en tilnærmelsesvis selvstændig EN-
faktor, men denne var dog utraditionelt sammenlagt med “vrede”. Som gen-

                                                           
16  Dyregrov et al. (1996) kun ved den kønsopdelte analyse. 
17  Bemærk at forfatternes mål med faktoranalyserne snarere var validering af IES’s struk-

tur. 
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nemgået er sammenligningsgrundlaget med de andre studier for mig at se pro-
blematisk, idet de statistiske metoder adskiller sig væsentligt. Yderligere be-
står spørgeskemaet kun af 10 items, som er svære at opstille i parallel sam-
menligning med DSM-IV18, og som desuden slet ikke indeholder mål for (ak-
tiv) Undgåelse og Invasion. Populationen er også for lille i forhold til at kunne 
drage generaliserbare konklusioner fra faktoranalysen. Undersøgelsen synes 
således ikke anvendelig til empirisk underbyggelse af, at posttraumatiske 
symptomer skulle fordele sig på 2 faktorer, uanset at det er en interessant og 
anderledes struktur, forfatterne finder. 
Taylor et al.’s (1998) eksplorative studium og Buckley et al.’s, (1998) konfir-
matoriske replikation heraf er derimod interessante og empirisk solide studier.  
Begge studier anvender velvaliderede spørgeskemaer, som følger DSM III-R 
+ IV og har rimelige størrelser populationer. I Taylor et al.’s studium er popu-
lationen dog delt i to og fordelt på to faktoranalyser, hvorved man i dette lys 
må betragte dem som for små, men vurderes de samlet er størrelsen accepta-
bel. Endvidere kan deres udvindelse og anvendelse af et korrelationsmatrix 
baseret på 2 forskellige spørgeskemaer i den ene gruppe af deltagere være 
tvivlsom. Men med Buckley et al.’s replikation og bekræftelse af studiet, un-
derstøttes fundet af de 2 faktorer: Invasion-Undgåelse og EN-Vagtsomhed, 
underordnet en fælles PTSD-faktor.  
Således må der konstateres, at der endnu ikke synes tilstrækkeligt empirisk be-
læg for en 2-faktormodel til beskrivelse af PTSD-symptomernes fordeling. 
Kun 2 (Taylor et al., 1998 og Buckley et al., 1998) af 7 faktoranalytiske studi-
er synes statistisk og metodisk acceptable til dette formål.  
Ingen af disse finder EN selvstændig, men begge finder EN adskilt fra Undgå-
else, idet Undgåelse sammenlægges med Invasion, mens EN etablerer sig med 
vagtsomhedssymptomerne, udgørende en fælles faktor. Begge faktorer indgår 
i en hierarkisk model, hvorved de underordnes en generel PTSD-faktor.  

3.2.2. Review af studier med fund af 3 faktorer   
5 studier har i deres undersøgelser af forskellige traumepopulationer fundet, at 
data fra PTSD-relaterede spørgeskemaer samler sig i 3 faktorer: 
McFall et al., 1990: ønskede at replikere Keane et al.’s (1988) (jf. s. 66.) un-
dersøgelse, men med mere fokus på og større krav til faktoranalysen. Målet 
med undersøgelsen var dels at undersøge skalaen Mississippi Scale for Com-
                                                           
18 Undersøgelsen blev foretaget udfra DSM-III’s kriterier. 
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bat-Related Posttraumatic Stress Disorder’s (MS-35, Combat) reliabilitet og 
validitet, men også at etablere dens psykometriske egenskaber. Til replikatio-
nen af Keane et al. (1988) samt til sammenligning med DSM-III-R’s struktur 
anvendtes derfor eksplorativ faktoranalyse (“principal component analysis”, 
“varimax rotation”) af data fra 101 behandlingssøgende vietnamveteraner med 
PTSD + en kontrolgruppe på 102 veteraner med et misbrug, men som aldrig 
havde været direkte i krigszonen. Deltagerne blev målt ved flere psykome-
triske redskaber, herunder SCID og IES, men kun MS anvendtes i faktorana-
lysen. Scree testen pegede, ved et krav til eigenværdien på >1, på en 3-
faktormodel. Man satte krav til faktorladningsværdier på > .50, hvormed 9 
items måtte udelades, idet de ikke ladede tilstrækkeligt. Den første faktor var 
sammensat af 3 symptomområder:  Invasion/EN/Undgåelse, mens den anden 
var sammensat af 2: Vredes-dyskontrol/emotionel labilitet og den tredie be-
nævntes Social fremmedgørelse.  
Forfatternes krav til faktorladningsværdi på > .50 er højt sammenlignet med 
mange andre studier og udelukker muligvis vigtige items på en kunstig måde 
for at tvinge faktorerne til at være konceptuelt/teoretisk sammenhængende. 
Taylor et al. (1998) kritiserer undersøgelsen for kun at bruge “varimax rotati-
on”, hvilket tvinger faktorerne til ikke at være korrelative og dermed ikke at 
undersøge, hvorvidt der eksisterer en overordnet PTSD-faktor. De mener, det 
er bedre at anvende “oblimin rotation”, hvor sammenhængene mellem fakto-
rerne undersøges. 
EN findes ikke som selvstændig faktor, men sammenlægges med Invasion og 
Undgåelse, hvilket er atypisk. Det er dog paradoksalt, at faktoren “Social 
fremmedgørelse i høj grad rummer items, som ofte indgår i EN-faktoren i an-
dre studier, hvorfor undersøgelsen alligevel er relevant i gennemgangen og di-
skussionen af “EN-faktorernes indhold” i næste kapitel. 
Man kan endvidere pege på, at forfatterne på den ene side vil validere skalaens 
struktur i forhold til andre redskaber, men også i forhold til DSM. Den sidst-
nævnte sammenligning besværliggøres dog, idet DSM rummer 12-17 items 
(afh. af udgave), mens MS består af 35 items, der ikke lægger sig direkte op 
ad PTSD-symptomerne, men som derimod måler krigsrelaterede reaktioner. 
Dog gør forfatterne meget ud af sammenligningen med andre spørgeskemaer, 
men ikke i forhold til selve faktoranalysen. På den anden side, kan man mu-
ligvis drage nytte af den viden, de supplerende items giver, men man kunne 
dog ønske dem adskilt fra de PTSD-relaterede og undersøgt hver for sig, såle-
des som eksempelvis Edwards et al. (1989) gjorde. (jf. senere, afsnit 3.2.3.) 
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Vedrørende populationens størrelse må den siges at være stor, og den be-
grænsning, der kunne opstå i forhold til, at deltagerne er behandlingssøgende, 
har man kontrolleret for ved brug af kontrolgruppe. Dog begrænses anvende-
ligheden heraf ved, at denne kontrolgruppe har et misbrug af stof- og/eller al-
kohol. Endvidere er alle deltagere mænd, hvilket kan hæmme generaliserbar-
heden af resultaterne til kvinder. 
Joseph et al., 1992: undersøgte ved IES 70 ofre for skibskatastrofer (28 mænd 
+ 42 kvinder) med henblik på at validere faktorstrukturen i IES, sådan som 
Horowitz et al. (1979) oprindeligt foreslog, at reaktioner på traumer etablerer 
sig på 2 dimensioner: Invasion og Undgåelse. Forfatterne efterlyste empirisk 
belæg for de 2 dimensioner og henviste til Zilberg et al., 1982 og Schwarz-
wald et al., 1987, som begge har fundet indikationer for en tredie (EN-) faktor, 
som dog måtte tvinges ud, fordi den ikke opfyldte de i undersøgelserne opstil-
lede krav.  
Ved eksplorativ faktoranalyse (“principal components”) med et krav til eigen-
værdier på > 1 fandt man i første omgang 4 faktorer, men forkastede den ene 
på grund af scree testen. Ved et krav til faktorladningsværdier > .50, resultere-
de analysen således i en tvungen 3-faktormodel, bestående af: 1) Invasion, 2) 
Undgåelse og 3) EN eller benægten. EN-faktoren udgjordes dog kun af 2 
items: 8 og 15 (gennemgået ovenfor: “Dyregrov et al., 1996”), og forfatterne 
opfordrede til, at man i fremtiden må undersøge EN nærmere som selvstændig 
faktor, idet EN sandsynligvis er en anden form for undgåelse end faktor 2. 
Man kan diskutere, hvorvidt en faktor bestående af kun 2 items har sin beretti-
gelse (McFall et al., 1990), men hvis den ellers er teoretisk og konceptuel for-
svarlig og meningsfuld, må den kunne accepteres. I hvert fald findes EN ad-
skilt fra Undgåelse i skalaens struktur. Men det skal understreges, at det er 
skalaens struktur, man undersøger og ikke PTSD’s dimensioner som sådan.  
Vedrørende undersøgelsesdeltagerne er kønsfordelingen en styrke for studiets 
generaliserbarhed, idet der både indgår mænd og kvinder. Dog er en gruppe på 
kun 70 deltagere et noget spinkelt grundlag at faktoranalysere på. 
Foa et al., 1995: har lavet en undersøgelse, der i høj grad citeres og refereres 
til i mange artikler, omhandlende PTSD, EN og/eller faktoranalyser (f.eks.: 
Peters et al., 1999; McMillen et al., 2000; Sack et al., 1997; Asmundson et al., 
2000; King et al., 1998; Anthony et al., 1999; Heuton, 1999; Litz et al., 1997; 
Amdur et al., 2001), idet de finder EN som selvstændig faktor og på denne 
baggrund opfordrer til revision af DSM-III-R. Udover at undersøge EN’s selv-



 

 43

stændige status som symptomgruppe ved faktoranalyse, fremsatte Foa et al. 
den hypotese, at EN i højere grad end andre PTSD-symptomer kan diskrimi-
nere personer med og uden traume, samt at EN med stor sandsynlighed optræ-
der ved samtidig høj grad af Vagtsomhed og/eller høj grad af Undgåelse.  
Med disse hypoteser for øje undersøgte forfatterne i alt 250 kvinder, rekrutte-
ret ved annoncer, politi, hospital og fysioterapi, hvoraf 158 personers besva-
relser var anvendelige. Der var tale om 72 kvinder, udsat for et seksuelt trau-
me og 86 kvinder, som havde oplevet en anden type traume. Man undersøgte 
såvel ved struktureret interview som ved selvrapporteringsskemaer. Til faktor-
analysen anvendtes besvarelserne fra PTSD-Symptom Scale (PSS) (gennem-
gået i forb.m. Taylor et al., 1998, ovenfor), som angiver såvel tilnærmelsesvis 
diagnose som sværhedsgrad. Faktoranalysen (“principal, oblimin rotation”) 
resulterede ved et krav om ladningsværdi > .40 i første omgang i en 4-
faktormodel. Men da den ene faktor kun bestod af et enkelt item (“vanskelig-
heder ved at genkalde sig aspekter af traumet”), som i øvrigt ikke ladede på 
nogle af de andre faktorer, blev dette item og dermed den fjerde faktor forka-
stet. En ny analyse baseret på de 16 items foretoges og resulterede i følgende 3 
faktorer, som tilsammen forklarede 58% af den samlede varians i materialet: 
1) Vagtsomhed/Undgåelse, 2) EN, og 3) Invasion.  I denne analyse blev endnu 
et item forkastet (“oplevelse af begrænsede fremtidsmuligheder”), da det ikke 
ladede signifikant på nogle af faktorerne. 
Yderligere analyser af såvel positiv som negativ prædiktiv “styrker” viste, at 
EN tilsyneladende er af diskriminerede værdi for PTSD, således at man ved 
tilstedeværelsen eller fraværet heraf i høj grad kan forudsige, hvorvidt en per-
son hhv. har PTSD eller ej. Dette forhold var desuden stærkere for EN end for 
de øvrige faktorer. En sådan prædiktiv værdi er især bemærkelsesværdig i ly-
set af det forhold, at PTSD-diagnosen i dag kan stilles uden tilstedeværelsen af 
EN. Jeg vender tilbage til dette forhold i et senere afsnit i kapitel 13. Andre 
analyser (lineære logistiske regressionsanalyser) afslørede, at EN optrådte 
med 4,5 gange større sandsynlighed ved samtidig forekomst af enten høj 
Vagtsomhed eller høj Undgåelse. Hvis der var tale om både høj grad af vagt-
somhed og høj grad af undgåelse, var sandsynligheden for samtidig forekomst 
af EN hele 10,7 gange større. Så Foa et al. fik i høj grad bekræftet deres hypo-
teser. Forfatterne opfordrede på denne baggrund kraftigt til anerkendelsen af 
EN som selvstændig symptomgruppe adskilt fra en mere aktiv og bevidst form 
for Undgåelse. 
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Foa et al.’s (1995) analyse er som nævnt stærk og anerkendt. Den har et rime-
ligt antal deltagere med forskellige typer af potentielt traumatiserende begi-
venheder, og analysen er grundig og nytænkende, og forfatterne kobler samti-
dig resultaterne til en interessant teoretisk indfaldsvinkel, som jeg vil vende 
tilbage til senere i kapitel 5. PSS er som tidligere nævnt et godt og rimeligt va-
lideret redskab til måling af PTSD-symptomer.  
Men der knytter sig også svagheder til undersøgelsen. For det første er der et 
stort frafald i antallet af anvendelige besvarelser svarende til ca. 40% af det 
oprindelige udgangspunkt på 250 deltagere. Man søger dog at undersøge 
eventuelle forskelle i deltagere vs. frafaldte og finder ikke afgørende forskelle. 
For det andet er deltagerne betalt for deltagelsen, hvilket kan medføre, at nog-
le har deltaget udelukkende for at erhverve sig “let tjente penge” uden egentlig 
at have oplevet et traume. Dette er svært at afgøre. Derudover er de kontaktet 
via mange forskellige kilder, uden at disse eventuelle “gruppemæssige” for-
skelle tages i betragtning, hvilket kan hæmme sammenligningsgrundlaget og 
medføre forskelle, som der ikke tages forbehold for. Endelig er populationen 
udelukkende bestående af kvinder, hvilket må medtages i vurderingen og ge-
neraliseringen af resultaterne.  
I forhold til selve faktoranalysen er der desuden nogle problemer med forfat-
ternes fordeling af items til de enkelte faktorer, hvor et item (“invaderende 
tanker”) er medtaget til 2 faktorer (“Vagtsomhed/Undgåelse” + “Invasion”) og 
dermed muligvis komplicerer faktorinddelingen. Eigenværdier er desuden ik-
ke opgivet som havende haft en betydning for inddelingen af faktorer, hvilket 
muligvis svækker sammenligningsgrundlaget til de andre faktoranalyser. Men 
det er interessant at se, at Foa et al. går videre med den selvstændige EN-
faktor og analyserer dens betydning for og sammenhæng med andre dimensi-
oner af PTSD-problematikken. Dog er det problematisk, at forfatterne selv de-
finerer EN som tilstedeværende ved ét af følgende: distancering, tab af inte-
resse eller begrænset affekt. Man henviser end ikke til, hvorfra denne definiti-
on stammer, og det virker usammenhængende og modstridende at måle EN ud 
fra disse 3 symptomer, uanset at dette muligvis er den typiske inddeling, når 
man nu har etableret, hvad man kalder en “EN-faktor” bestående af 5 items (jf. 
evt. bilag 7). Således burde disse 5 vel indgå i den videre analyse for ikke at 
opnå en mistolkning, hvor man på den ene side har angivet at finde en EN-
faktor bestående af 5 items, og på den anden konkluderer prædiktive værdier 
m.v. af denne faktor, som dog kun er baseret på 3 af faktorens items.  
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Et andet interessant aspekt er, at det udeladte item, som omhandlede et pessi-
mistisk fremtidssyn, netop er det symptom, som har været genstand for kritik i 
forhold til inklusionen i DSM-IV. Dette symptom henregnes ellers typisk til 
EN, men spørgsmålet er, hvorvidt det måler EN (Davidson et al., 1991; Green, 
1993). Det amnesi-relaterede udeladte item volder også vanskeligheder i flere 
faktoranalytiske studier, hvilket jeg vil vende tilbage til. 
Anthony et al., 1999: ønskede at undersøge, hvorledes symptomdimensioner-
ne i PTSD fordelte sig for børn, vurderet i forhold til flere forskellige modeller 
fundet primært ved analyse af data fra voksne (bl.a. Keane et al, 1988; Taylor 
et al., 1998; Schwarzwald et al., 1987; Joseph et al., 1992; Dyregrov et al., 
1996 (børn); Foa et al., 1995; McFall et al., 1990). Endvidere søgte man at be-
lyse aldersforskelle samt anvendeligheden af PTSD-diagnosen i forhold til 
børn, netop fordi PTSD-diagnosen er baseret på baggrund af data fra voksne 
(især krigsveteraner). 
Man undersøgte ikke mindre end 566419 9-19-årige børn og unge, som havde 
oplevet en større orkan m.h.p. ved konfirmatorisk faktoranalyse at sammen-
ligne 10 forskellige modeller (1-4-faktormodeller med og uden overordnet 
PTSD-faktor). Børnene blev, udover et skema til mål for angst, undersøgt ved 
Frederick Reaction Index for Children (RI), som er et 20-item selvrapporte-
ringsskema, som måler PTSD-diagnosen, men til brug i faktoranalysen vurde-
redes kun de 16 at være anvendelige. PTSD diagnose blev stillet i forhold til 
DSM-III-R’s kriterier20, resulterende i 5,5% med PTSD-diagnose.  
Man accepterede items til en faktor, når ladningsværdien var > .40. Enkelte 
steder, hvor et item ladede på flere faktorer, tildelte man det efter rationel og 
konceptuel vurdering af indholdet af item.  
Ved første analyse viste en 3-faktor-model i overensstemmelse med bl.a. 
McFall et al., 1990 og Keane et al., 1988 sig at være den bedste. Ved efterføl-
gende hierarkisk analyse indikerede data dog en hierarkisk struktur, således at 
sammenhængene mellem faktorerne kunne forklares ud fra en “højere-ordens” 
faktor. Således skelnedes mellem de 3 faktorer: 1) Invasion/Aktiv undgåelse, 
2) EN/Passiv undgåelse og 3) Vagtsomhed. Disse var underordnet en fælles 
PTSD-faktor. 

                                                           
19  6639 søgtes oprindeligt undersøgt, heraf var besvarelserne fra de 5664 anvendelige. 
20  Dog ikke varighedskriteriet.  
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Denne model ligner således DSM-IV’s struktur, men skelner dog mellem 2 
typer af Undgåelse. På den ene side, den aktive, voluntære, som er tilknyttet 
invasion og på den anden side den passive og automatiske tilhørende EN, 
hvilket er i overensstemmelse med bl.a. Foa et al.’s (1992) hypoteser om en 
sådan adskillelse (jf. senere om teorier, kap. 5). På denne baggrund opfordrer 
forfatterne, som Foa et al. (ibid.) til adskillelse af EN og undgåelse i diagno-
sen. 
Anthony et al.’s studium må siges at være særdeles stærkt i forhold til det sto-
re deltagerantal. Dog er der tale om børn, og nogle påpeger som tidligere 
nævnt, at børns EN ikke manifesterer sig på samme vis som hos voksne (Lo-
nigan et al., 1998; Terr, 1979 ifølge Bödvarsdóttir & Elklit, submitted). På den 
anden side er der taget forbehold herfor ved brugen af et spørgeskema, som er 
indrettet til specifikt at måle reaktioner hos børn, sådan som de manifesterer 
sig hos dem. RI er oprindelig konstrueret til voksne, hvor den udviser validitet 
og reliabilitet, men der er desuden udviklet en udgave til børn, som er aner-
kendt og udbredt (Norris et al., 1997). Bödvarsdóttir et al. (submitted) drager 
dog i deres undersøgelse af islandske jordskælvsofre (børn/unge) tvivl om 
skemaets evne til at måle graden af PTSD hos børn, idet man finder, at kon-
trolgruppen og traumegruppen ikke adskiller sig i forhold til mål for “mild 
PTSD”. Dette vedrører dog ikke direkte skemaets anvendelighed i fak-
toranalysen og selve symptomsammensætningen, men mere validiteten af be-
regningen af PTSD-grad.  
Et yderligere problem i studiet kan have været, at børnene udfyldte spørge-
skemaerne i en undervisningssammenhæng, hvor læreren læste spørgsmålene 
op, hvorefter eleverne afkrydsede dem. En sådan situation kan tænkes at affø-
de en skævhed i besvarelsen i og med, at der er tale om en lærer-elev situation, 
hvor læreren repræsenterer en autoritet, hvilket kan hæmme ærligheden i bør-
nenes besvarelser samtidig med, at hele “settingen” blandt de øvrige klasse-
kammerater muligvis kan bremse nogle i at spørge om uklarheder eller tvivls-
spørgsmål o.lign.  
Dog imponeres man af de grundige og anvendelige analyser, som sammenlig-
ner og vurderer flere forskellige modeller. Man kunne dog savne nogen ind-
dragelse af teoretiske/konceptuelle overvejelser i vurderingerne og udtagelsen 
af faktorer. Det meste baseres på statistik og kan derved virke uigennemskue-
ligt. 
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Ventureyra et al., 2002: søgte ved bl.a. faktoranalyse at validere den franske 
udgave af Posttraumatic Stress Disorder Checklist Scale (PCL21), som er et 
17-item redskab til screening af PTSD. 113 personer udsat for en form for 
traume og diagnosticeret PTSD22 ved CAPS deltog i undersøgelsen samt 31 
kontrolpersoner uden PTSD. I artiklen oplyses det ikke, hvorvidt kontrolgrup-
pen havde oplevet et traume, eller om de var målt for PTSD ved CAPS, men 
deres data fra besvarelsen af PCL indgik i faktoranalysen. Endvidere foretoges 
forskellige mål for depression, fobi og angst.  
Faktoranalysen var eksplorativ og af typen “principal components analysis” 
med efterfølgende “oblimin rotation”. Den udvandt i første omgang hele 8 
faktorer, men kun 3 af disse levede op til et krav om eigenværdi på > 1. Disse 
3 benævntes: Genoplevelse, EN og Vagtsomhed. I udtagelsen af faktorerne 
udgik 6 items, på grund af for lave ladningsværdier, som krævedes >.35. Af 
disse var nogle EN-relaterede (“anhedoni”, “distancering”). Som jeg vil vende 
tilbage til i afsnittet om faktorernes indhold, viste flere Undgåelsesitems sig at 
lade på Genoplevelsesfaktoren, hvorfor forfatterne, ligesom bl.a. Foa et al. 
(1995) og Anthony et al. (1999), opfordrer til en adskillelse af Undgåelse og 
EN. 
Det anvendte redskab (PCL) til måling af PTSD er velvalideret i sin engelske 
udgave og viser sig sensitiv for PTSD-diagnosen (DSM-III-R såvel som IV) 
(Wolfe et al., 1997; Keane et al., 1997). Forfatternes mål var netop at under-
søge validiteten af redskabet i sin franske udgave i forhold til diagnosen målt 
ved CAPS og dermed i forhold til DSM’s nuværende kriterier. Faktoranalysen 
var således redskabet hertil mere end den direkte undersøgelse af validiteten af 
DSM’s kriterier for PTSD. Dog må resultatet, uanset forfatternes mål, kunne 
indgå i en sådan vurdering og reflektion og er værd at medtage i diskussionen 
af DSM’s kriterieinddeling.  
En mulig begrænsning ved undersøgelsen er dog de manglende oplysninger 
om kontrolgruppen, som trods alt indgik i faktoranalysen og dermed, såfremt 
de ikke har oplevet et traume, muligvis giver en skævhed i resultaterne, når 
disse anvendes til en konklusion om, hvorledes symptomerne fordeler sig efter 
et traume. Antallet af deltagere er rimeligt, men ikke overvældende i forhold 
til anvendelsen  i et faktoranalytisk studium. Ikke desto mindre synes under-

                                                           
21  Forfatterne forkorter skemaet PCLS. 
22  72 havde kronisk PTSD, 31 havde ASD, 9 havde forsinket PTSD. 
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søgelsen at være rimelig solid, og dens resultater er interessante og bekræfter i 
nogen grad tanken om EN som selvstændig faktor.  

Opsamling af studier med fund af 3 faktorer 
4 (Joseph et al., 1992; Foa et al., 1995; Anthony et al., 1999 og Ventureyra et 
al., 2002) af i alt 5 studier finder således, at EN udgør 1 af 3 selvstændige fak-
torer, og dertil kommer, at det femte studium (McFall et al.,1990) faktisk fin-
der en faktor, der ligner en EN-faktor indholdsmæssigt, men som dog benæv-
nes “Social fremmedgørelse”. 
Joseph et al., 1992 har dog anvendt det tidligere omtalte spørgeskema IES og 
lavede delvist sin undersøgelse som reaktion på Zilberg et al.’s (1982) og 
Schwarzwald et al.’s (1987) udelukkelse af EN-faktoren i deres studier. Dette 
studium har derved samme begrænsning som tidligere gennemgået, at IES ik-
ke rummer tilstrækkelige mål for EN og Vagtsomhed. Ikke desto mindre er 
fundene interessante, idet de 2 EN-items (8+15) efter eksplorativ faktoranaly-
se med krav til eigenværdi på >1, under hensyntagen til scree-testen og med 
ladningsværdier helt oppe på > .50 accepteres som selvstændig faktor. Under-
søgelsen begrænser sig dog derved, at populationen kun består af 70 personer, 
men denne er dog til undersøgelsens fordel, fordelt på begge køn.  
Både Foa et al., 1995 og Ventureyra et al. (2002) har anvendt eksplorative fak-
toranalyser med “oblimin” rotation, som anses for at være den bedste rotati-
onsmetode, og begge har de stillet rimelige krav til faktorladningsværdier 
(hhv. > .40 og > .35) og har anvendt velvaliderede spørgeskemaer og rimeligt 
store populationer. For Foa et al.s vedkommende er der dog udelukkende tale 
om kvinder, hvilket kan hæmme generaliserbarheden. Hvor Ventureyra et al. i 
faktoranalysen stiller krav til eigenværdi (> 1) oplyser Foa et al. desværre ikke 
et sådant eventuelt krav. Samlet set er de to studier dog sammenlignelige og 
rimeligt solide studier, og de finder begge de 3 faktorer: Invasion23, EN og 
Vagtsomhed. 
Tilnærmelsesvis samme 3 faktorer, dog hierarkisk underordnet en generel 
PTSD-faktor, finder Anthony et al. (1999) på basis af et enormt datamateriale 
fra børns besvarelser af et, i forhold til faktoranalysen, rimeligt validt spørge-
skema. Forskellen er dog, at forfatterne vælger benævnelser for faktorerne 
med specifikt skel mellem 2 former for Undgåelse: den passive svarende til 
                                                           
23 Ventureyra et al., 2002 kalder som flere andre faktoren for “Genoplevelse”, men der 

menes det samme.  



 

 49

den selvstændige EN-faktor, og den aktive form, som ved den konfirmatoriske 
faktoranalyse viser sig at være relateret til Invasion. Særligt bemærkelsesvær-
digt er det, at der fremkommer en selvstændig EN-faktor, fordi deltagerne er 
børn, som ellers typisk ikke udviser EN efter traumer, eller udviser en anden 
form for “emotionel undgåelse” (Lonigan et al., 1998; Terr, 1979 ifølge Böd-
varsdóttir & Elklit (submitted). Kravet til ladningsværdi på > .40 for de enkel-
te items er acceptabelt og sammenligneligt med Foa et al.’s (1995) og Ventu-
reyra et al.’s (2002) studier.  
Hvad angår McFall et al’s (1990) studium, som ikke finder en selvstændig 
EN-faktor, men derimod finder EN-items spredt på de 3 fundne faktorer: “In-
vasion/EN/Undgåelse”,  “Vredesdyskontrol/Emo-tionel labilitet” og “Social 
fremmedgørelse”, adskiller det sig noget fra de øvrige. Den eksplorative fak-
toranalyse (varimax) med et ladningskrav på > 1 og hensyntagen til scree te-
sten er acceptabel og ligner de øvrige studier, men det høje krav til ladnings-
værdier på > .50, som medfører eksklusionen af 9 ud af de i alt 35 items kan 
muligvis være for højt og indikere, at materialet kunne eller burde undersøges 
ud fra andre modeller. Konceptuelt og rationelt virker den fundne model heller 
ikke hensigtsmæssig, idet faktorerne indholdsmæssigt virker “overlappende” 
og usammenhængende, hvilket ikke burde være tilfældet med et så højt lad-
ningskrav til de enkelte items. En forklaring herpå kunne være, at spørgeske-
maet MS (35) som nævnt måler en noget bredere vifte af items, som menes at 
måle generelt og krigsrelateret stress, snarere end traumereaktioner mere spe-
cifikt. Ikke desto mindre er den fundne faktor “Social fremmedgørelse” lidt 
interessant, fordi den rummer items, som mange finder EN-relaterede24.    
Således må 3 (Foa et al., 1995; Ventureyra et al., 2002 og Anthony et al., 
1999) af de 5 studier med fund af 3 faktorer, siges at være rimeligt empirisk 
solide og sammenlignelige. Alle 3 finder selvstændige EN-faktorer, og det ene 
studium endda baseret på børn/unge. Joseph et al.’s (1992) undersøgelse, som 
også finder en selvstændig EN-faktor, er i sig selv muligvis ikke tilstrækkelig 
empirisk underbyggende i forhold til etablering af posttraumatiske stressreak-
tioner, idet spørgeskemaet ikke rummer tilstrækkelige items til mål af EN og 
Vagtsomhed. På den anden side kan man måske anskue det, at EN findes ad-
skilt fra Invasion og Undgåelse, når kun 1-2 items til mål herfor indgår, som 
endnu stærkere indicier for, at EN er selvstændig og i hvert fald bør undersø-
ges nærmere som sådan. McFall et al.’s studium er statistisk set rimelig accep-
                                                           
24 EN er som nævnt tillagt en anden faktor, som også rummer Invasion og Undgåelse, men 

forfatterne skelner og definerer ikke, hvilke items der tænkes at relatere sig til EN.    
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tabelt og i og for sig også sammenligneligt med de øvrige studier, men kon-
ceptuelt virker faktorerne ikke sammenhængende, og spørgeskemaet er måske 
tvivlsomt som redskab til sammenligning af DSM’s kriterier for PTSD og 
fund fra spørgeskemaer udformet nogenlunde derefter; Men studiet rummer 
muligvis information om items, man i DSM-kriterierne ikke er opmærksomme 
på, netop fordi skemaet rummer så mange items, som kan vise sig relevante og 
muligvis bør indgå i flere undersøgelser. 
Det må dog konstateres, at studierne med fund af 3 faktorer overvejende støt-
ter og underbygger tanken, at EN bør have selvstændig status og skal vurderes 
adskilt fra egentlig (aktiv) Undgåelse. 

3.2.3. Review af studier med fund af 4 faktorer  
Hele 8 studier har i deres undersøgelser af forskellige traumepopulationer fun-
det, at data fra PTSD-relaterede spørgeskemaer samler sig i 4 faktorer: 
Laufer et al., 1985: undersøgte, ved brug af Stress Scale besvaret af 251 
mandlige vietnamveteraner, en hypotese om, at reaktioner på krigstraumer 
etablerer sig på 4 dimensioner: Invaderende erindringer, Vagtsomhed, EN 
samt Kognitiv forstyrrelse. Forfatterne angiver i indledningen til artiklen 
(“abstractet”), at dette er målet med undersøgelsen, og at hypotesen bekræftes. 
Imidlertid foretages ingen statistiske analyser af, hvorledes data fordeler sig i 
forhold til dimensionalitet. Faktorinddelingen er udelukkende baseret på et 
konceptuelt og rationelt grundlag og søges ikke statistisk valideret. Man har 
udelukkende ved simpel addition (0-21) anvendt dimensionerne som depen-
dente variabler. Korrelationsmål dimensionerne imellem foretages, men disse 
viser tilsyneladende en indikation for 2 vs. 4 faktorer, ifølge forfatterne sva-
rende til Horowitz’s Invasion og Benægten, hvor førstnævnte udgøres af inva-
derende erindringer og vagtsomhed, mens sidstnævnte består af EN og kogni-
tiv forstyrrelse. Det er altså lidt uklart, hvorvidt de mener, symptomerne forde-
ler sig over 2 eller 4 faktorer. Endvidere fokuserer det meste af undersøgelsen 
og de statistiske analyser (regressionsanalyse med dimensionerne som depen-
dente variabler) på undersøgelsen af traumetypen relateret til symptomudvik-
lingen, uanset angivelsen af mål og hypotese i “abstractet”. Videre knytter en 
begrænsning sig til selve spørgeskemaet. Det er udviklet af Boulanger et al. 
(1981) før PTSD-diagnosens formelle etablering, men tilsvarer ifølge Laufer 
et al. nogenlunde DSM-III, hvilket dog tilsyneladende ikke er empirisk valide-
ret. Spørgeskemaets reliabilitet er således muligvis en begrænsning i sig selv, 
empirisk set.  
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Endelig kan populationen, bestående af mandlige krigsveteraner, være en be-
grænsning i forhold til generaliserbarhed. 
Således er det svært at anvende denne undersøgelse som empirisk underbyg-
gelse af faktorstrukturen i PTSD, hvilket forfatterne dog også erkender i kon-
klusionen.    
Edwards et al., 1989: undersøgte faktorstrukturen i “The Response to 
Childhood Incest Questionnaire” (RCIQ) som led i valideringen af dette selv-
rapporteringsskema. Skemaet er designet til at måle tanker, frygt og emotioner 
relateret til incest-traumer fra barndommen. I den i undersøgelsen anvendte 
udgave indgik 52 items, hvoraf de 17 relaterede sig til PTSD-symptomer, 
mens de øvrige 35 relaterede sig til stress-respons temaer.  
Man lavede således 2 faktoranalyser af data fra 104 17-54-årige kvinder, som 
alle havde været udsat for incest i barn- eller ungdommen.  
I den ene anvendtes de 35 tematiske items, og analysens efterfølgende scree 
test resulterede i 7 faktorer til forklaring af 61,2% af variansen. Disse 7 var: 
Sårbarhed og isolation, Frygt og angst, Skyld og skam, Vrede og forræderi, 
Reaktioner mod overgriber, Tristhed samt Magtesløshed.  
Den anden faktoranalyse baserede sig på de 17 symptom-items og er dermed 
af større sammenligningsmæssig relevans. Ved “principal component analy-
sis” med efterfølgende “varimax rotation” fandt man 4 faktorer, som forklare-
de 57,9% af variansen. Items blev medtaget ved ladningsværdier > .40 og for-
delt efter højeste ladning i de tilfælde, hvor de ladede på flere faktorer. De 4 
faktorer benævntes: 1) Invaderende tanker, 2) Undgåelse og invaderende 
emotioner, 3) Distancering samt 4) Emotionel kontrol og EN. Efterfølgende 
foretog man korrelationsanalyse mellem faktorerne fra såvel første som anden 
faktoranalyse og fandt især stærke sammenhænge mellem for det første tema-
faktoren Sårbarhed og isolation og symptom-faktoren Distancering og for det 
andet tema-faktoren Frygt og angst og symptom-faktoren Undgåelse og inva-
derende emotioner.  
Forfatterne konkluderer, at resultaterne overordnet er i overensstemmelse med 
DSM-III’s kriterier for PTSD. Umiddelbart virker de 4 symptom-faktorer dog 
noget anderledes fordelt end DSM-III’s kriterier, alene i og med at disse er 
fordelt på 3 og ikke 4 faktorer, men indholdsmæssigt adskiller de sig dog til-
syneladende også (jf. bilag 7). Men overordnet må det siges, at disse 4 fundne 
faktorer, som er de primære af relevans for faktoranalysen af PTSD-
symptomerne, adskiller sig en hel del fra andre analyser i og med, at 2 af de 4 
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faktorer relaterer sig til EN, mens en egentlig vagtsomhedsfaktor ikke findes i 
materialet. Samtidig antyder analysen, at EN er adskilt fra undgåelse, som jo 
indgår i en anden faktor (faktor 2). 
Vedrørende selve undersøgelsen må der også i denne analyse peges på, at ei-
genværdier ikke er inddraget i udtagelsen af faktorer. I hvert fald er sådanne 
ikke opgivet, selvom man henviser til scree testen, som i princippet er den gra-
fiske fremstilling af eigenværdier. I artiklen angives ikke tydeligt, hvorvidt 
redskabet er validt og reliabelt. Oprindeligt udgjordes det af 52 items, men 
Edwards et al. anvendte en revideret udgave, som ved revisionen etablerede en 
rimelig grad af validitet. Men forfatterne efterlyser selv yderligere undersøgel-
ser med skemaet især til etablering af reliabilitet (“test-retest”). 
Man kan dog stille spørgsmålstegn ved besvarelsens retrospektive karakter, 
idet deltagerne er helt op til 54 år gamle, og det da er mange år siden, at begi-
venhederne foregik. At måle så langsigtede følger er for så vidt interessant 
nok, men i forhold til PTSD som diagnose bør man muligvis inddrage diskus-
sioner og mål for personlighedsmæssige aspekter, idet det er svært at konklu-
dere, hvorvidt de angivne symptomer er reaktioner på netop incest-traumet. 
Dog er det interessant og også en styrke, at man har inddraget andre variabler 
end de primære PTSD-symptomer, idet man netop ofte udelukker andre symp-
tomer, som kan være af central betydning, blot fordi de ikke indgår i de “offi-
cielle” kriterier.  
Endelig må man til populationens størrelse sige, at den er acceptabel, men ge-
neraliserbarheden er begrænset, idet undersøgelsen udelukkende omfatter 
kvinder. 
Sack et al., 1997: ønskede bl.a. ved eksplorativ og konfirmatorisk faktorana-
lyse at undersøge, hvorvidt PTSD-diagnosen går på tværs af kulturer, samt 
hvorvidt nogle PTSD-symptomer var mere prædiktive for PTSD end andre. 
Man efterlyste faktoranalyser af data fra børn og unge, idet det oplyses, at der 
ingen findes. Her må dog henvises til, at Dyregrov (1996) som tidligere gen-
nemgået har lavet en sådan omfattende undersøgelse af børn fra den kroatiske 
krig. 
Ved 17-items-spørgeskemaet Diagnostic Interview for Children and Ado-
lescents (DICA), som nogenlunde tilsvarer DSM-III-R’s kriterier for PTSD 
(Nader, 1997; Sack et al., 1997), interviewede man således 19425 unge 10-13 
år efter, at de potentielt traumatiserende begivenheder havde fundet sted. Der 
                                                           
25 Dette er det til undersøgelsen anvendelige antal besvarelser.  
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var tale om krigsoplevelser, som deltagerne som børn havde været udsat for 
under krigen i Cambodia (1975-79). Man fandt, at 45 kunne diagnosticeres 
PTSD, mens 149 tilsyneladende ikke havde PTSD. Endvidere interviewedes 
nogle af deltagernes forældre/plejeforældre (n = 98), som opfyldte kriteriet for 
selv at have oplevet en form for traume, til sammenligning af data fra børnene.  
Man faktoranalyserede i to omgange: Data fra børn/unge eksplorativt, mens 
data fra forældre/plejeforældre analyseredes konfirmatorisk til en slags af-
prøvning af den fremkomne model. Først analyserede man ved eksplorative 
metoder af typerne “principal components” + “principal axis”, begge med bå-
de “orthogonal” og “oblimin rotation”, hvoraf den bedste løsning viste sig at 
være “principal axis” med “orthogonal rotation”. Herved fremkom i første 
omgang 3 faktorer, som opfyldte et krav om eigenværdi på > 1, men den efter-
følgende scree test tillod 4 faktorer, som benævntes: Vagtsomhed, Undgåelse, 
EN og Invasion til forklaring af 58,5% af variansen. Et egentligt krav til lad-
ningsværdiernes størrelse er ikke angivet, men det oplyses, at de fordeler sig 
fra .37 - .72.  
Efterfølgende afprøvedes 4-faktormodellen konfirmatorisk på forældredata 
(n=98) med gode mål for velegnethed (bl.a. “Comparative Fit Index” og χ2). 
Endvidere opnåede man faktorladningsværdier > .40 ved denne analyse.  
Man fandt således, at EN var selvstændig faktor, som i øvrigt viste sig prædik-
tiv, men ikke sådan at den skelnede PTSD fra non-PTSD, som Foa et al. 1995 
foreslog og fandt i deres analyse. 
Meget tyder på, at denne undersøgelse er særdeles stærk og anvendelig. Man 
har for det første anvendt en rimelig stor gruppe børn og unge og inddraget 
forældre/plejeforældre som kontrolgruppe, som kan deltage på lige fod i for-
hold til det at have oplevet et traume. Endvidere har man anvendt et anerkendt, 
valideret og reliabelt redskab (DICA) til måling af symptomerne (Nader, 
1997). Selve den eksplorative faktoranalyse er afprøvet med flere mulige ana-
lyser for at finde det bedste resultat. At man på baggrund af scree testen afvi-
ser 3-faktormodellen kunne man dog muligvis stille spørgsmål ved. Her kunne 
evt. savnes en uddybning af, hvad der mere lå til grund for udvælgelsen (ek-
sempelvis, at faktorer og items ved 4 faktorer virkede bedre konceptuelt, rati-
onelt og indholdsmæssigt sammenhængende end ved 3 faktorer). Dog råder 
man bod herpå ved den hensigtsmæssige kontrol af modellen ved konfirmato-
risk analyse baseret på data fra en anden population.  
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Der må dog knyttes et par enkelte kommentarer til populationen, idet det, som 
nævnt tidligere, kan være problematisk at betale deltagere26 for at være med i 
undersøgelser som denne, netop fordi man da ikke kan være sikker på, om 
personerne deltager af lyst og interesse og med oprigtighed, eller om de gør 
det for pengenes skyld. Endvidere kan det være svært at konstatere, hvorvidt 
symptomerne relaterer sig direkte til de i undersøgelsen angivne traumatiske 
krigsoplevelser, når man undersøger folk retrospektivt så mange år efter begi-
venhederne.  
Lauterbach et al., 1997: ønskede at undersøge validiteten af de civile udgaver 
(hhv. version med 35 og 39 items) af Mississippi PTSD Scale (MS-35/39, ci-
vil), og som led heri at undersøge og sammenligne faktorstrukturen i skalaen.   
I undersøgelsen indgik en meget blandet gruppe deltagere, men de fleste var 
unge studerende. Deltagerne blev målt ved flere redskaber, men til brug i fak-
toranalyserne var det data fra 823 besvarelser af de 2 udgaver af MS. Den ene 
udgave var konstrueret i forhold til DSM-III og rummede 35 items, mens den 
anden var konstrueret til DSM-III-R og rummede yderligere 4 items, som rela-
terede sig til genoplevelse, amnesi, forøget vagtsomhed. Man foretog således 
konfirmatoriske faktoranalyser på begge datasæt samt efterfølgende χ2–test 
for forskelle blandt hierarkisk forbundne modeller til kortlægning af bedste 
“fit”. Hypotesen var på baggrund af andre forfatteres fund (King et al., 199427) 
at traumereaktioner fordeler sig på 4 faktorer (“Genoplevelse og situationel 
undgåelse”/”Tilbagetrækning og EN”/”Vagtsomhed og manglende adfærds-
mæssig og emotionel kontrol”/”Selvpersekution”), som var underordnet en 
generel PTSD-faktor (“paraply-model”). Denne model viste sig passende for 
MS-35, men for MS-39 underordnede de 4 faktorer sig ikke hierarkisk PTSD 
faktoren, hvilket kan undre, idet strukturen ikke burde ændre sig, når skemaet 
blot udvides med 4 items. Dermed konkluderede forfatterne, at konstruktions-
validiteten for den civile version er tvivlsom for PTSD. Endvidere mente man, 
at spørgeskemaet i højere grad indikerer “generel stress” end traumerelateret 
stress (PTSD). 
Hvorvidt denne undersøgelse er stærk eller ej, er svært at bedømme ud fra ar-
tiklen, men det må påpeges, at artiklens fremstilling er mangelfuld. Man be-
skriver i artiklen kun mål for velegnethed, mens hverken statistiske resultater 
fra analyser eller faktorernes indhold (items’ fordeling) er opgivet. Analyse-
                                                           
26  Deltagerne modtog 55 dollars. 
27  Denne undersøgelse har jeg trods gentagne forsøg ikke kunnet skaffe. 
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redskaberne til faktoranalysen er heller ikke beskrevet tilstrækkeligt, idet man 
blot henviser til en anden artikel (King et al., 1994). Endvidere kan man stille 
spørgsmål til, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at anvende alle items til faktor-
analysen frem for de, der knytter sig til PTSD-diagnosen, adskilt fra de øvrige, 
således som f.eks. Edwards et al. (1989) gjorde. Dog forholder det sig således, 
uanset at forfatterne angiver, at spørgeskemaerne relaterer sig til hhv. DSM-III 
og DSM-III-R, at de anvendte udgaver af MS læner sig tæt op ad den oprinde-
lige udgave til måling af krigsveteraner, som ikke er udformet efter kriterierne 
for PTSD. Året før Lauterbach et al.’s artikels udgivelse, er MS (civil) i øvrigt 
revideret til en 30-item udgave, der relaterer sig mere direkte til PTSD end de 
i undersøgelsen anvendte udgaver (Norris et al., 1997). På den anden side, kan 
man dog  
til forfatternes forsvar sige, at de ved anvendelse af alle items undgår den tid-
ligere nævnte fare for tautologiske konklusioner ved at måle PTSD-
dimensionaliteten ud fra a priori formulerede kriterier, og derimod kan høste 
viden om evt. vigtige relaterede symptomer, som kunne vise sig at være pri-
mære for PTSD-problematikken. Dog er de enkelte items’ betydning og forde-
ling ikke oplyst, hvorfor denne eventuelle viden desværre ikke formidles. 
Yderligere legaliseres forfatternes inklusion af alle items af, at det netop er 
skalaernes struktur, man ønsker at sammenligne og validere, i modsætning til 
en egentlig sammenligning med DSM’s struktur. 
Til forfatternes fordel knytter sig endvidere det forhold, at deres datamateriale 
er rimeligt stort, og at traumetyperne tilsyneladende er blandede,  hvilket er 
styrker i faktoranalyser (King et al., 1998; Schwarzwald et al., 1987; Zilberg 
et al., 1982; Asmundson et al., 2000; Amdur et al., 2001). Men samtidig er det 
svært at danne sig et billede over, hvilke traumetyper, der er tale om, idet der 
blot henvises til en anden artikel for beskrivelse af den ene del af populationen 
(Vrana et al., 1994), mens den anden del heller ikke er velbeskrevet.  
Uanset undersøgelsens styrker, er det på baggrund af artiklens manglende in-
formation om analyseform, faktor- og itemfordeling desværre svært at drage 
undersøgelsen ind i en videre analyse og sammenligning i denne opgave, uan-
set at den resulterer i en selvstændig EN-faktor.  
King et al., 1998: har ved konfirmatorisk faktoranalyse sammenlignet flere 
modeller for PTSD’s symptomsammensætning ved data indsamlet ved Clini-
cian-Administered PTSD Scale (CAPS) besvaret af 524 behandlingssøgende 
militærveteraner.  
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Forfatterne testede: 1) 4-faktor interkorreleret model, 2) 2-faktor hierarkisk 
model (ikke under generel PTSD-faktor), 3) hierarkisk 4-faktormodel (under-
ordnet generel PTSD-faktor) og 4) enkeltfak-tor/unidimensionel  PTSD-faktor 
(som alle 17 items lader på).   
Ved beregning af χ2-forskelle samt mål for “goodness og fit” fandt man, at 
den interkorrelerede 4-faktormodel var bedst, hvor de 4 faktorer var: Genople-
velse, Undgåelse, EN og Vagtsomhed. Disse var således ikke underordnet en 
generel PTSD-faktor. Egentlige krav til ladningsværdier er ikke opgivet, men 
alle items bortset fra et enkelt (amnesi) havde ladninger på > .50. Så høje lad-
ningsværdier kunne muligvis have resulteret i en model med flere faktorer, så-
fremt man søgte data faktoranalyseret ved eksplorative metoder. Men resulta-
tet må dog anerkendes, og undersøgelsen er da også bredt citeret og anvendes i 
mange andre undersøgelser til inspiration og videreudvikling af tanken om EN 
adskilt fra undgåelse. (F.eks.: Peters et al., 1999; Asmundson et al., 2000; An-
thony et al., 1999; Norris et al., 2001; Amdur et al., 2001).  
At EN synes adskilt fra undgåelse understøttes yderligere af, at King et al. ved 
korrelationsanalyse af faktorerne fandt den laveste korrelation mellem EN – 
Undgåelse (.58), mens den højeste fandtes mellem Invasion – Vagtsomhed 
(.92). Dog var korrelationsværdien mellem EN-Undgåelse stadig høj, så rela-
terede må de to symptomgrupper dog stadig siges at være. Endvidere fandt 
man høje korrelationsværdier mellem EN og Vagtsomhed (.73) samt mellem 
Undgåelse og Vagtsomhed (.74), hvilket er interessant i forhold til teorien om, 
at Undgåelse og EN kan tænkes at være reaktioner på eller strategier til 
mestring af vagtsomhedssymptomer (Foa et al., 1992; 1995; 1996; Heuton, 
1999; Litz, 1992; Litz et al., 1997), og hvor den høje sammenhæng mellem 
Invasion og Vagtsomhed ligeledes kunne antyde, at invasive symptomer mu-
ligvis fremkalder øget grad af vagtsomhed. Dog er korrelationerne ikke præ-
diktive, hvorfor dette blot må betragtes som indikationer herfor, men sam-
menhængene må dog siges, rationelt og teoretisk set, at virke sandsynlige.  
Man må konstatere, at King et al.’s analyse er en af de bedste PTSD-relaterede 
konfirmatoriske faktoranalyser til dato. Den er baseret på et velvalideret spør-
geskema (CAPS gennemgået ovenfor under: Buckley et al., 1998) og på en 
stor population. Dog må det vedr. populationen indskydes, at krigsveteraner er 
en relativt udbredt homogen undersøgelsespopulation primært bestående af 
mænd, hvilket kan give vanskeligheder vedrørende generaliserbarheden af re-
sultaterne. Man kunne savne undersøgelse af andre traumepopulationer. Gene-
raliserbarheden kan endvidere svækkes af, at der er tale om behandlingssø-
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gende personer, hvis symptomsammensætning og traumatiseringsgrad kan 
tænkes at adskille sig fra de, der af forskellige årsager ikke søger behandling. 
Asmundson et al., 2000: blev på baggrund af bl.a. Taylor et al.’s (1998) eks-
plorative samt Buckley et al.’s (1998) og King et al.’s (1998) konfirmatoriske 
faktoranalyser inspireret til at teste de dimen-sionelle modeller. De savnede 
dog i de tidligere studier såvel indbyrdes sammenligninger af flere mo-deller 
som en sammenligning med DSM-IV’s struktur som egentlig model28. Derfor 
valgtes denne inddraget i konfirmatoriske faktoranalyser af data fra 349 per-
soner, som søgte behandling på en læge-klinik29. Begrundelsen for valget af 
denne gruppe personer var, at man herved ønskede at finde en bred vifte af 
traumetyper, hvilket ifølge forfatterne er nødvendigt i faktoranalytiske studier. 
Deltager-ne blev målt ved PTSD Checklist – Civilian Version (PCL-C), som 
består af 17 items. 13 personer opfyldte kriterierne for PTSD, mens 33 “del-
vist”30 opfyldte dem. Man testede således 5 modeller:  
1) Hierarkisk 4-faktormodel (King et al., 1998),  
2) 4-faktor interkorreleret model (King et al., 1998),  
3) Hierarkisk 3-faktormodel (DSM-IV),  
4) 3-faktor interkorreleret model (DSM-IV) og  
5) Hierarkisk 2-faktormodel (Taylor et al., 1998 + Buckley et al., 1998).  
χ2-tests og forskellige mål for “velegnethed” viste, at King et al.’s hierarkiske 
4-faktormodel (1) var bedst, men de andre, især Taylor et al.’s og Buckley et 
al.’s hierarkiske 2-faktormodel (5) og King et al.’s interkorrelerede 4-
faktormodel31 (2), opfyldte også mange kriterier. 
De 4 faktorer i den valgte model så således ud: Invasion–genoplevelse, Und-
gåelse, EN og Vagtsomhed. Alle med undtagelse af et enkelt item (søvnløs-
hed) ladede ved denne model med > .60, hvilket er særdeles høje ladnings-
værdier.  

                                                           
28  Man kan undre sig over, at forfatteren ikke nævner Anthony et al., 1999, som faktisk har 

sammenlignet 10 modeller herunder dem, Asmundson henviser til. 
29  “Primary care medical setting” = personer, med rutinemæssige helbredsmæssige pro-

blemer. 
30  Defineres af forfatterne som: opfyldelse af krit. A + B + C og/eller D.  
31  Det var denne model, King et al., 1998 fandt bedst i deres studium. 
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Forfatterne erklærede sig herefter enige med bl.a. Foa et al. (1992; 1995) i, at 
EN og undgåelse bør adskilles og er to forskellige mekanismer, som kan tæn-
kes at kræve forskellig behandling. 
Undersøgelsen er særdeles interessant, fordi den i sammenlignende analyser 
holder data op imod DSM’s eksisterende struktur på 3 dimensioner og finder 
stærke empiriske indikationer for, at symptomerne bør fordeles over 4 dimen-
sioner, hvor EN er selvstændig faktor.   
Der kan dog være et problem i undersøgelsespopulationen i forhold til egent-
lig traumatisering. At være i behandling på en lægeklinik er langt fra ensbety-
dende med, at man har været i en potentielt traumatiserende situation, som gi-
ver anledning til de rapporterede symptomer. Dette problem kan være et alvor-
ligt reliabilitets- og dermed validitetsproblem for undersøgelsen, idet man mu-
ligvis ikke måler potentiel traumatisering, men måske nærmere reaktioner på 
belastning mere generelt. Man savner derfor uddybet information om popula-
tionens traumatiserinsgrader og -typer. Såfremt forfatterne har taget forbehold 
herfor i undersøgelsen, lader den imidlertid til at være af uvurderlig karakter, 
idet den er statistisk gennemført, velovervejet og anvender såvel en stor un-
dersøgelsespopulation som et stærkt måleredskab (PCL). 
Amdur et al., 2001: undersøgte ved IES, besvaret af 195 mænd med kronisk 
PTSD,  faktorstrukturen i symptomfordelingen. Knyttet hertil var det, med 
henvisning til King et al. (1998) og Foa et al. (1995),  desuden et mål at un-
dersøge, hvorvidt EN adskilte sig som selvstændig faktor. Men da IES ikke 
måler vagtsomhedssymptomerne, valgte man tilsyneladende blot at lade fokus 
og mål være de 2 overordnede dimensioner: Invasion og Undgåelse. Med bag-
grund i bl.a. Schwarzwald et al., 1987 og Zilberg et al., 1982, afprøvede man 
således i første omgang såvel en 1- som en 2-faktormodel ved konfirmatorisk 
faktoranalyse. Men ingen af modellerne opnåede tilfredsstillende mål for “vel-
egnethed”, hvorfor man herefter analyserede data ved en eksplorativ faktor-
analyse (“principal components” med “varimax rotation”) for at kunne etable-
re alternative modeller til ny afprøvning ved konfirmatorisk analyse. Herved 
udvandt man i første omgang 8 komponenter, hvoraf de 5 havde eigenværdier 
> 1. Den efterfølgende scree test indikerede mindst 3 komponenter, men ved 5 
eller flere faktorer ville faktorerne udgøres af enkelte items, hvorfor disse mo-
deller ikke kom i betragtning. Således fandt man altså både mulighed for en 
konceptuelt og statistisk acceptabel 3- og 4-faktorløsning. Man valgte sidst-
nævnte, idet en efterfølgende konfirmatorisk faktoranalyse resulterede i dårli-
ge mål for “velegnethed” for 3-faktormodellen. Ved den valgte 4-faktor løs-
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ning fordeltes items på faktorerne efter et krav til ladningsværdi på > .30, og 
faktorerne benævntes: Invasion, Undgåelse, EN og Søvn. Herved måtte et item 
udgå p.g.a. for lav ladningsværdi, mens item 8, 1232 og 15 udgjorde en selv-
stændig EN-faktor, hvilket de fleste tidligere studier med IES (Zilberg et al, 
1982; Schwarzwald et al., 1987; Dyregrov et al., 1996) ikke har kunnet opnå, 
og derimod har forkastet disse items33. Dog opnåede Amdur et al. ikke særlig 
gode reliabilitetsmål for denne faktor. Alligevel opfordrede forfatterne til ad-
skillelse af EN og Undgåelse, bl.a. fordi en sammenlægning kan fordreje såvel 
Undgåelse’s som EN’s relation til andre variabler. Empiriske indikationer her-
for fandt forfatterne etableret i Litz et al. 1997, hvis studie viste, at EN er 
nærmere tilknyttet Vagtsomhed end Undgåelse. Dog må der peges på, at Am-
dur et al.’s egne korrelationsanalyser ikke bekræfter samme tendens. Her fandt 
de stærke sammenhænge mellem Invasion og Søvn34 (.68) og mellem Undgå-
else og EN (.57), mens svagere sammenhænge fandtes mellem Søvn og EN 
(.23) og mellem Invasion og Undgåelse (.22). 
På mange områder er Amdur et al.’s studium stærkt og værdifuldt. For det før-
ste har de et rimeligt undersøgelsesmateriale på 195 personer. En ulempe er 
dog i denne forbindelse, at de alle er mænd og derfor svækker generaliserbar-
heden. En anden kan være, at det, som forfatterne selv fremhæver som en for-
del, kan være anledning til en tautologi og skævhed i undersøgelsen. Her tæn-
kes på det aspekt, at alle deltagere har PTSD. At man undersøger en gruppe, 
der alle opfylder kriterierne for den nu- 
værende strukturering af symptomer i DSM-IV, gør muligvis, at man ikke får 
viden om de, der er symptomplagede efter et traume, men hvis symptomer ik-
ke fordeler sig efter diagnosens kriterier. Således er der naturligvis en meget 
stor sandsynlighed for, at man bekræfter DSM-IV’s kriterier ved egentlig at 
lade DSM-IV definere selve den population, man undersøger. I undersøgelsen 
sker dette dog tilsyneladende ikke, men det nævnes da, at en 3-faktor-løsning 
ville være acceptabel. Det oplyses blot ikke, hvorfor denne forkastes, og hvor-
ledes den ville have set ud. Set i dette lys må det alt andet lige være bedre at 
udvælge undersøgelsesdeltagere, som har oplevet traume, og som har reaktio-
ner herpå – uanset at disse varierer i grad.  
                                                           
32  Item vedr. uvirkelighedsfølelse omkring traumet. 
33  Især 8 og 15. 
34  I IES’en måles vagtsomhedssymptomerne ikke, men da søvnproblematikker indgår i det 

nuværende vagtsomhedskriterium, må det anskues som en tilnærmelsesvis/delvis vagt-
somhedsfaktor.  
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Hvorledes PTSD-diagnosen er konstateret angives ikke helt tydeligt i artiklen. 
Blot peges der på, at der er tale om erfarne interviewere, men hvorvidt IES har 
været det diagnostiske redskab er uklart. Hvis dette er tilfældet, må der peges 
på, at der er uklarheder om redskabets styrke og sensitivitet i relation til 
PTSD-diagnosen især i forhold til den manglende vagtsomhedsdimension 
(Weiss et al., 1997). Forfatterne henviser dog selv til undersøgelser, der har 
bekræftet sensitivitet og specificitet for PTSD (McFall et al., 1990; Zilberg et 
al., 1982). Sidstnævnte undersøgelse er dog foretaget på et tidspunkt, hvor 
DSM-III var gældende, og denne rummede som nævnt ikke vagtsomheds-
symptomer i samme grad som i dag.  
Men undersøgelsen er interessant, fordi den laver såvel eksplorative som kon-
firmatoriske analyser af data, hvilket alt andet lige må gøre resultaterne stær-
ke, fordi de således både analyserer, hvorledes de fundne data etablerer sig i 
faktorer på bedst mulig vis, men endvidere sammenlignes med andre modeller 
fundet ved samme spørgeskema.  
Dog kan man undre sig over, at forfatterne i studiet ikke har anvendt den nye-
re reviderede udgave af IES (Weiss et al., 1997), som netop rummer vagtsom-
hedssymptomerne. Dette hæmmer på sin vis selve sammenligningen med 
DSM-IV’s kriterier, fordi de netop opstiller den selvstændige vagt-
somhedskategori. Men i forhold til perspektivet, at EN bør adskilles fra und-
gåelse, har dette aspekt ikke den store betydning bortset fra den allerede 
nævnte diskussion om, hvorledes EN muligvis er nærmere tilknyttet Vagt-
somhed end Undgåelse. Forfatternes korrelative fund i denne sammenhæng 
kunne muligvis se anderledes ud, hvis flere mål for sådanne vagtsomheds-
symptomer var medtaget. 
Et andet problem i undersøgelsen er muligvis, at der gennemsnitligt er gået 20 
år, siden traumet har fundet sted, hvilket som tidligere nævnt kan være et pro-
blem i forhold til bestemmelse af, hvorvidt det så netop er traumet, der er år-
sag til symptombilledet. 
Norris et al., 2001: ønskede i en tværkulturel undersøgelse af 200 mexikanske 
(89 kvinder, 111 mænd) og 270 amerikanske (136 kvinder og 134 mænd) ofre 
for orkaner at belyse PTSD-symptomers dimensionalitet. Man anvendte hertil 
spørgeskemaet MS-30 (civil)35 i en spansk udgave til den mexikanske gruppe, 
hvor 2 af de 30 items var udeladt, idet de i oversættelsen ikke opnåede signifi-
kante korrelationsværdier. Til brug i selve faktoranalysen anvendtes dog blot 
                                                           
35  Forfatterne forkorter skemaet “RCMS” 
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de første 1536 items, som nogenlunde tilsvarer PTSD-symptomerne (DSM-
IV). Skalaen rummer dog ikke 2 af DSM-IV’s kriterie-C symptomer: C1 
(undgåelse af  tanker) og C7 (begrænset fremtidssyn).  
Inspireret af tidligere studier (Anthony et al., 1999; King et al., 1998 og Tay-
lor et al, 1998) formulerede man således på forhånd 4 faktorer: Invasion, Und-
gåelse, EN og Vagtsomhed og analyserede data ved konfirmatorisk faktorana-
lyse. Mål for “velegnethed”  støttede modellen, og alle faktorladninger var 
signifikante (.55-.84). Men korrelative analyser indikerede dog, at samvarian-
sen mellem faktorerne skyldtes en fælles PTSD-faktor og dermed indikerende 
en hierarkisk model, hvor faktorerne var underordnet en generel PTSD-faktor. 
Dog fandt de yderligere, at der ved denne hierarkiske model skete en maske-
ring af visse kulturelle forskelle mellem de 2 gruppers symptombilleder, som 
ellers fremtrådte i den lineære 4-faktormodel.   
Forfatterne konkluderede, at resultaterne overordnet bekræfter DSM-IV’s  
PTSD-kriterier. Dette må dog siges at være moderat, idet de som beskrevet 
netop finder EN adskilt fra Undgåelse, hvilket netop ikke er tilfældet i DSM’s 
nuværende struktur.  
I og for sig rummer Norris et al.’s studium flere styrker. Populationen er stor, 
kønnene er blandede, og den går på tværs af kulturer under statistisk hensyn-
tagen hertil i opdelingen af grupperne under alle analyserne. 
Selve den konfirmatoriske faktoranalyse er også udført og vurderet statistisk 
og rationelt solidt. 
Men der knytter sig nogle begrænsninger til selve det anvendte redskab MS-
30 (Civil) og anvendelsen heraf i faktoranalysen. For det første udviser red-
skabet kun en moderat grad af validitet. (Norris et al., 1997). For det andet må 
det i lyset af den væsentlige konklusion, at EN og undgåelse bør adskilles, væ-
re af stor betydning, at 2 items fra DSM-IV’s kriterium C (Undgåelse-EN) ik-
ke er medtaget i spørgeskemaet. Derudover redegøres der ikke for, hvilke 3 af 
de i alt 18 PTSD-relaterede items fra MS-30 (Civil) det er, der udgår, hvilket 
kunne være interessant dels at vide, men også at inddrage i målingen. Ikke de-
sto mindre tillader studiet, med disse forhold for øje, at lade konklusionen 
indgå i den videre sammenligning af studier med fund af EN som selvstændig 
faktor. 
                                                           
36  Der er modstridende oplysninger i artiklen – nogle steder skrives der, at man anvender 

16 af de 18 i MS-30 (civil) symptomrelaterede items, andre steder angives at 15 items 
anvendes, hvilket er det, der er opgivet i tabel 2, s. 557 og i figur 1, s. 558) 
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Opsamling af studier med fund af 4 faktorer 
Samtlige 8 studier, der finder traumerelaterede symptomer fordelt på 4 fakto-
rer, finder at EN er en selvstændig kategori.  
Blandt disse 8 studier er et (Laufer et al., 1985) dog ikke empirisk stærkt nok 
til egentlig underbyggelse af PTSD-symptomers dimensionalitet p.g.a. et 
tvivlsomt spørgeskema, og fordi faktoranalyse ikke er anvendt i studiet.  
Et andet studium (Lauterbach et al., 1997) lader umiddelbart til at have flere 
styrker i form af en stor blandet population med forskellige traumer, som ind-
går i konfirmatoriske faktoranalyser af 2 udgaver af MS (35/39), begge resul-
terende i 4-faktormodeller med faktorerne “Genoplevelse og situationel und-
gåelse”/“Tilbagetrækning og EN”/“Vagtsomhed og manglende adfærdsmæs-
sig og emotionel kontrol”/“Selvpersekution”37. Men idet de til de respektive 
faktorer tilhørende items og de statistiske informationer fra faktoranalyserne 
ikke angives, kan undersøgelsen ikke inddrages i en sammen-ligning med de 
øvrige undersøgelsers resultater i forhold til spørgsmålet om PTSD-
symptomers struktur. Blot må det konstateres, at undersøgelsen finder EN som 
selvstændig faktor ved anvendelse af 2 udgaver af det tidligere omtalte og ud-
bredte, men også problematiske spørgeskema MS.  
En del af samme problematik kan rettes mod Edwards et al., 1989, som ind-
holdsmæssigt  og metodisk laver et udmærket studium med henblik på valide-
ringen af RCIQ og ved eksplorativ faktoranalyse finder 4 faktorer, hvoraf EN 
lader til at have selvstændig status38. Men Edwards et al. opgiver heller ikke 
de til faktorerne tilhørende items, hvilket umuliggør en sammenligning med 
de øvrige studier i forhold til denne opgaves mål. Blot beskrives faktorernes 
indhold overordnet, hvor EN således angives at rumme 4 items vedrørende at 
føle sig “lammet” indeni, at man får andre til at sige, de har kontrol, samt at 
man føler sig distanceret  fra andre. Interessant nok synes en af de andre fakto-
rer også at rumme EN-relaterede items, idet “Distancering” overordnet beskri-
ves som havende 3 items vedrørende vanskeligheder med at udtrykke emotio-
ner samt at have svært ved at opleve følelser omkring traumet. Men desværre 
er de overordnede faktorbeskrivelser ikke tilstrækkelige til egentlig indholds-
mæssig empirisk sammenligning med de andre EN-fund. Men undersøgelsen 

                                                           
37  Jf. at den ene model viser sig at være hierarkisk underordnet generel PTSD-faktor i mod-

sætning til den anden. 
38  Benævnt “Emotionel kontrol og EN” 
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underbygger dog behovet for en nærmere undersøgelse af EN som selvstændig 
faktor, adskilt fra undgåelse. 
Amdur et al.’s (2001) studium er statistisk set stærkt nok, idet man har an-
vendt en stor population og har faktoranalyseret i flere omgange til undersø-
gelse af faktorstruktur. Man har i den eksplorative udvælgelse vurderet ud fra 
såvel eigenværdi (> 1), scree test, konceptuelle overvejelser og endelig ved 
konfirmatoriske analyser udvalgt den bedste af 2 mulige modeller, hvor EN 
altså resulterede i selvstændig faktor dog med moderate reliabilitetsmål og 
dermed validitetsproblemer. Problemet er dog, at analyserne baserer sig på da-
ta fra IES, som tidligere gennemgået ikke rummer tilstrækkelige mål for EN 
og vagtsomhed, hvorfor resultaterne ikke står helt så stærkt i underbyggelsen 
af PTSD’s faktorstruktur. Men som for Joseph et al., som ligeledes fandt en 
selvstændig EN-faktor i IES, er undersøgelsen værd at tage med i en sammen-
ligning med de andre fund af EN-faktorer, fordi de relaterede items trods alt 
markerer sig og kan være værd at medtage i fremtidig forskning i EN. 
De resterende 4 studier med fund af 4 faktorer (Sack et al., 1997; King et al., 
1998; Asmundson et al., 2000 og Norris et al., 2001), er derimod alle relevante 
som empirisk belæg for faktorstrukturen i PTSD.  
Den ene af disse (Sack et al., 1997) er dog baseret på en stor gruppe børn og 
unges besvarelser af et valideret spørgeskema (DICA), men man bekræfter 
den fundne faktorstruktur ved konfirmatorisk faktoranalyse på en gruppe 
voksnes besvarelser. Alle 4 studier finder de 4 faktorer, Invasion39, Undgåelse, 
EN og Vagtsomhed, og er baseret på store populationer.  Kun Sack et al. 
(1997) anvender eksplorativ analyseform og retter sig heri efter kravet til ei-
genværdien > 1 under hensyntagen til scree testen og accepterer items > .37 
(ikke opgivet som egentligt krav). De øvrige 3 (King et al., 1998; Asmundson 
et al., 2000 og Norris et al., 2001) anvender konfirmatoriske faktoranalyser 
med meget høje krav til ladningsværdier  (hhv. .50, .60 og .50) og finder hie-
rarkiske modeller, hvor faktorerne underordnes en fælles PTSD-faktor. King 
et al., 1998 og Asmundson et al., 2000 anvender solide redskaber (hhv. CAPS 
og PCL-C), mens Norris et al. anvender en revideret udgave af MS (civil, 30 
items40), som kun udviser moderat validitet, men som dog bedre stemmer 

                                                           
39  King et al., 1998 benævner invasionsfaktoren “Genoplevelse”, og Asmundson et al., 

2000 “Invasion-genoplevelse”. 
40  I faktoranalysen indgår kun 15 af de første, som relaterer sig til DSM-III-R +IV. 
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overens med DSM-III-R og IV end de tidligere udgaver af MS (combat og ci-
vil). 
Der synes altså at være en rimelig stærk empirisk støtte for, at PTSD-
symptomer fordeler sig på 4 faktorer, hvor EN er selvstændig og adskilt fra 
undgåelse. 4 ud af 8 studier (Sack et al., 1997; King et al., 1998; Asmundson 
et al., 2000 og Norris et al., 2001) viser sig empirisk særdeles stærke og er 
enige om de 4 faktorer: Invasion, Undgåelse, EN og Vagtsomhed. Amdur et 
al. (2001) viser sig p.g.a. spørgeskemaets manglende EN- og vagtsomhedsi-
tems utilstrækkelig til etablering af PTSD’s struktur, men EN-faktoren vurde-
res alligevel at være anvendelig viden til videre forskning i EN. 2 studier 
(Lauterbach et al., 1997; Edwards et al., 1989) virker umiddelbart solide til 
etablering af PTSD’s faktorstruktur, men kan p.g.a. manglende information 
om item-fordeling og –indhold ikke indgå i en nærmere sammenligning af 
EN-faktorers sammensætning i andre studier. Kun et af de 8 studier (Laufer et 
al, 1985) synes utilstrækkeligt til egentlig empirisk underbyggelse af 4-
faktorstrukturen i PTSD og nærmere undersøgelse af den fundne EN-faktor. 

3.2.4.  Review” af studier med fund af 5 og 6 faktorer 

5 faktorer 
Kun et enkelt af de i min litteratursøgning fundne studier har ved faktoranaly-
se etableret 5 faktorer: 
Watson et al., 1991: faktoranalyserede data fra 131 amerikanske vietnamvete-
raners besvarelse af PTSD-Interview (PTSD-I). Målet var for Watson et al. at 
undersøge faktorstrukturen i DSM-III’s kriterier for PTSD. Alle deltagerne var 
diagnosticeret PTSD ved PTSD-I og var indskrevet på et behandlingscenter 
primært for alkohol- og stofmisbrug. PTSD-I er et 17-item spørgeskema, som 
rummer DSM-III PTSD-symptomer. Den eksplorative faktoranalyse med ef-
terfølgende varimax rotation resulterede ved et krav om ladningsværdi på > 
.316 i følgende 5 faktorer: Invaderende tanker og deres effekter, Vagtsomhed, 
Skadede relationer, Skyld over adfærd og skyld over overlevelse samt Kognitiv 
forstyrrelse. Krav til eigenværdi i analysen er ikke opgivet, men det ses, at den 
laveste eigenværdi er 1.44.   
Således mente forfatterne at finde nogenlunde støtte til DSM-III-R’s symp-
tomstruktur, men samtidig støtte til DSM-III, idet en skyldsfaktor fandtes. 
Vedrørende EN som selvstændig faktor blev en sådan ikke benævnt, men i 
vurderingen af faktorernes indhold (items), som jeg vil vende tilbage til, viser 
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faktoren Skadede relationer sig at ligne mange af de faktorer fra andre studier, 
som er blevet benævnt EN.  
Men der er visse begrænsninger i Watson et al.’s undersøgelse; begrænsnin-
ger, som jeg har nævnt ved andre af de ovenstående studier, hvorfor jeg her 
blot vil nævne dem kort, og læseren henvises til nogle af de ovenstående for 
uddybet kritik. Populationen er udelukkende mandlige vietnamveteraner, hvil-
ket hæmmer generaliserbarheden. Derudover er deltagerne i behandling for 
alkohol- og eller stofmisbrug, hvilket giver problemer m.h.t., hvorvidt de mål-
te symptomer relaterer sig til traumet eller til misbruget. Endvidere er der ude-
lukkende tale om diagnosticerede PTSD-ofre, hvilket som ovenfor kan medfø-
re en “bias” og giver fare for tautologisk slutning, da man udelukker andre 
symptomramte, som ikke opfylder kriterierne, som de på undersøgelsestids-
punktet var opstillet, men som ikke desto mindre kan vise sig at have betyd-
ning for en revision af kriterierne. På den anden side er det netop faktorstruk-
turen i DSM-III’s kriterier, forfatterne vil undersøge, hvorfor det i det lys kan 
retfærdiggøres udelukkende at benytte items relateret dertil. 
I forhold til selve den statistiske analyse savner man som læser information 
om udvælgelses- og fordelingskriterier for faktorer og items. Krav til eigen-
værdier er ikke opgivet, og der knytter sig væsentlige kritikpunkter til forde-
lingen af items, som viser sig flere steder, uden forklaring, at være medtaget til 
flere faktorer (jf. bilag 7). Bl.a. er “mareridt” i beskrivelsen af faktorerne 
medtaget til 2 faktorer (Invasion og Vagtsomhed), men det ses af opstillingen 
over faktorer, at item’et faktisk også lader på Skyldfaktoren, endda med en 
endnu højrere ladningsværdi end på Vagtsomhedsfaktoren (hhv. .41 og .33). 
Taylor et al. (1998) fremsætter endvidere samme kritik, som for Keane et al., 
1988 og McFall et al., 1990 for, i faktoranalysen kun at bruge “varimax rotati-
on”, hvilket tvinger faktorerne til ikke at være korrelative. De mener som 
nævnt, det er bedre at bruge “oblimin rotation”, hvor sammenhængene mellem 
faktorerne undersøges.  
Dog må det understreges, at redskabet PTSD-I er et godt og velvalideret red-
skab (Watson et al., 1991; Norris et al., 1997) til måling af PTSD. Det følger i 
den anvendte udgave DSM-III’s kriterier, men er tilsyneladende også revideret 
til III-R & IV (Norris et al., 1997). 
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6 faktorer: 
2 studier finder ved faktoranalyse frem til, at PTSD-symptomer fordeler sig på 
6 faktorer: 
Keane et al., 1988: lavede, som led i udviklingen og valideringen af skalaen 
Mississippi Scale for Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder (MS-35, 
combat), en eksplorativ faktoranalyse af data fra 362 mandlige behandlingssø-
gende41 vietnamveteraner. Det primære mål med undersøgelsen var således 
ikke at finde faktorstrukturen i PTSD som sådan, men snarere undersøgelsen 
af spørgeskemaets evne til at kunne identificere PTSD. Den foretagne faktor-
analyse var af typen “principal components analysis, varimax rotation”, og 
ved et krav til eigenværdien på > 1 og til ladningsværdierne på > .50 fandt 
man 6 faktorer: 1) Invasion og depressiv symptomatologi, 2) Interpersonelle 
tilpasningsvanskeligheder, 3) Affekt- og hukommelseslabilitet, 4) Ruminative 
PTSD-træk og andre interpersonelle vanskeligheder, 5) Ruminative PTSD-
træk og andre interpersonelle vanskeligheder42 og 6) Søvnproblemer.  
En egentlig selvstændig EN-faktor fremkom således ikke direkte, og da forfat-
terne ikke i artiklen har angivet, hvilke items disse faktorer består af,  er det 
svært at vurdere, hvorvidt nogle af de 6 faktorer indholdsmæssigt tilsvarer 
nogle af de andre faktoranalytiske studiers fund. Umiddelbart lyder mange af 
faktorbenævnelserne til at rumme EN-relaterede symptomer (faktor 2, 3 og 4), 
men dette kan desværre ikke blive andet end formodninger. Alfaværdier for 
faktorerne beregnedes og understøttede i rimelig grad reliabiliteten i skalaerne 
med værdier fra .46 - .89. 
Men man må sige, at med et ladningskrav på > .50 er det et højt antal faktorer, 
der er fremkommet. Man forkastede i denne sammenhæng 11 af de oprindeli-
ge 35 items p.g.a. for lave ladningsværdier.   
Som kommentar til denne undersøgelse, må det bemærkes, at i forhold til sel-
ve faktoranalysen, er artiklen mangelfuld, idet der for det første ikke oplyses 
om faktorernes indhold (items), og for det andet er tvivl om benævnelsen af 
faktor 4 og 5. Derudover er kravet til ladningsværdier højt, hvilket som tidli-
gere nævnt kan udelukke evt. andre mulige faktorer eller kan give et skævt bil-
lede, idet hele 11 items forkastes, svarende til ca. 31,5% af de anvendte items, 
                                                           
41  Ikke nødvendigvis terapi, og ikke nødvendigvis i forbindelse med PTSD. 
42  Det er uklart, hvorvidt faktor 4 og 5 er benævnt det samme, eller om faktor 4 kaldes Ru-

minative PTSD-træk og faktor 5 kaldes Andre interpersonelle vanskeligheder. 
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som kunne rumme væsentlig information, f.eks. om at 6-faktormodellen var 
konceptuelt uacceptabel. Dog er forfatternes primære mål ikke at undersøge 
PTSD-strukturen, men derimod skemaets struktur som led i valideringen af 
spørgeskemaet, hvilket delvist berettiger valget og prioriteringen af medtaget 
statistisk information om analysen i artiklen.  
Hvad angår populationen, er den som mange andre baseret på den relativt ho-
mogene gruppe af mandlige krigsveteraner, men da det netop er denne mål-
gruppe, skemaet er tiltænkt, retfærdiggøres dette, og generaliserbarhed til an-
dre populationer er da ikke nødvendigvis relevant og central som sådan. At de 
er behandlingssøgende, kontrolleres der i nogen grad for ved at lade en kon-
trolgruppe (n =  39) indgå, hvoraf en del43 ikke er behandlingssøgende, men 
gruppen er lille og inddrages i “test - retest” af skemaets reliabilitet, men ikke 
i selve faktoranalysen. Endelig oplyses det, at populationen lider af et bredt 
spektrum af andre problemer (psykologiske, fysiske og økonomiske), som ik-
ke nødvendigvis relaterer sig til traumet, hvilket kan influere besvarelsens va-
liditet i forhold til posttraumatiske symptomer.  
Der er tidligere peget på, at MS og flere revisioner heraf nærmere måler gene-
relt stress end posttraumatiske reaktioner. Den her anvendte udgave (35 items) 
rummer også mål for depression, misbrug, selvmordstanker m.v. Det kan dis-
kuteres, om dette er hensigtsmæssigt at inddrage i faktoranalyser vedrørende 
PTSD. På den ene side kan det som nævnt være en fordel at inddrage mange 
mere eller mindre relaterede symptomer i en slags induktiv undersøgelse for at 
erhverve sig ny viden om eventuelt oversete eller undervurderede symptomer, 
som kunne vise sig relevante for PTSD, men samtidig kan de udgøre en fare 
for at overse komorbiditet med andre lidelser, som ikke konstateres. At man 
eksempelvis kan have en depression sideløbende med PTSD er givet, men fa-
ren består i, at man ikke får isoleret de to, og dermed misvisende generaliserer 
resultaterne til andre personer, som ikke lider af depression. Man må tage høj-
de for, hvilke lidelser der er tale om, og eksisterer to eller flere sideløbende, 
kan der eventuelt undersøges for deres eventuelle sammenhænge og gensidige 
påvirkninger.  
Taylor et al. (1998) fremsætter endvidere samme kritik som for McFall et al. 
(1990) og Watson et al. (1991), for i faktoranalysen kun at bruge “varimax ro-
tation”, hvilket tvinger faktorerne til ikke at være korrelative.  

                                                           
43  Andel oplyses ikke 
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Hovens et al., 1993: lavede, som led i udviklingen og valideringen af en hol-
landsk skala til måling af PTSD44 en eksplorativ faktoranalyse af data fra i alt 
967 besvarelser af skalaen (823 mænd + 148 kvinder). Deltagerne var ældre 
modstandsfolk mellem 60 og 65 år. Skalaen rummede 28 PTSD-relaterede 
items (DSM-III).45  
Faktoranalysen, (“principal, varimax rotation”), resulterede ved et krav om ei-
genværdi på > 1 i 6 faktorer, som konstrueredes ved et krav til ladningsværdi 
på > .45. Et enkelt item, vedr. “at være på vagt”, måtte dog udgå, da det ikke 
ladede tilstrækkeligt på nogen af faktorerne. Faktorerne forklarede 60,8% af 
den samlede varians og benævntes: Invaderende tanker og søvnproblemer, 
Fysiologiske reaktioner, Distancering, Raseri, Aktiv konfrontation med krigs-
stimuli og Skyld. Således fandt forfatterne altså ikke en egentlig selvstændig 
EN-faktor, men “Distancering” lader dog indholdsmæssigt til at være sam-
menlignelig hermed (jf. bilag 7). 
Man kan til analysen sige, at den i og for sig er solid i forhold til opfyldelsen 
af krav til faktoranalyser. Man har anvendt og oplyst krav til eigenværdi, og 
faktorladningskravet er acceptabelt. Der knytter sig dog nogen kritik til forde-
lingen af items på faktorerne, hvilket jeg vender tilbage til i afsnittet om fakto-
rernes indhold.  
Spørgeskemaet viser en god grad af test-retest reliabilitet og validitet i forhold 
til det anerkendte redskab SCID, som inddrages i sammenligningen. 
I forhold til populationsudvælgelse må der dog knyttes en kommentar. Man 
har udvalgt og kontaktet en del af deltagerne gennem en privat fond for tidli-
gere modstandsfolk, mens den anden og største del af deltagerne er fundet i et 
register over æresmedaljer. At man på denne baggrund antager, at deltagerne 
har været udsat for egentlige traumatiske begivenheder, må siges at være et 
noget usikkert grundlag. Der gøres blot en antagelse herom. Desuden ligger 
begivenhederne så langt tilbage i tid, at der er stor usikkerhed forbundet med, 
hvorvidt reaktioner og symptomer er knyttet til en sådan traumatisk begiven-
hed. Yderligere er det svært at drage konklusioner om PTSD’s diagnostiske 
symptomstruktur, når analysen er baseret på så mange items, som ikke kun re-
laterer sig til egentlige symptomer. Dette kan dog ikke rettes som egentlig kri-

                                                           
44  Det oplyses ikke, hvad denne skala “døbes”. 
45 Deltagerne blev endvidere målt ved SCID, men som led i valideringsdelen af skalaen 

bl.a. i forhold til dens sensitivitet over for PTSD, og SCID-data indgik ikke i forbindelse 
med faktoranalysen, hvorfor dens inddragelse ikke er relevant her. 
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tik mod forfatterne, da deres mål var at undersøge skalaens struktur og ikke 
PTSD’s struktur som sådan. Endvidere kan de mange items anskues som po-
tentiel videns-/informationskilde som gennemgået ovenfor (bl.a. Keane et al., 
1988). 
Man kan undre sig over, hvorfor forfatterne ønsker at udvikle skalaen efter 
DSM-III’s kriterier, når de på tidspunktet gældende kriterier var DSM-III-R. 

Opsamling af studier med fund af 5 - 6 faktorer  
Kun et enkelt studium (Watson et al., 1991) finder 5 faktorer, og to (Keane et 
al, 1988 og Hovens et al., 1993) finder 6 faktorer. Ingen af disse finder EN 
som selvstændig faktor, men to af dem (Watson et al., 1991 og Hovens et al., 
1993) lader dog til at rumme faktorer, der indholdsmæssigt kunne minde her-
om.   
Watson et al.’s (1991) studium har flere styrker. Man har i den eksplorative 
faktoranalyse anvendt en stor population, et validt redskab (PTSD-I), tilfreds-
stillende skæringspunkt for eigenværdi (> 1.44) og faktorladningsværdier (> 
.316)46, og alle er diagnosticeret, hvilket er relevant for forfatternes mål om at 
vurdere DSM-III’s symptomstruktur. Dog lader nogle items til at være medta-
get til flere faktorer (jf. bilag 7), hvilket er uhensigtsmæssigt og kræver en 
forklaring, som ikke gives i studiet. Et andet problem er i forhold til populati-
onen, som er i behandling for stof-/alkoholmisbrug, hvilket kan påvirke, hvor-
vidt de angivne symptomer relaterer sig til traumet eller til misbruget, og der 
kan derfor drages tvivl om resultaternes reliabilitet og dermed validitet. Med 
dette for øje er det dog stadig interessant at se, at faktoren benævnt “Skadede 
relationer” som nævnt ligner andre EN-faktorer, hvorfor jeg vælger at inddra-
ge denne faktor i den videre sammenligning af potentielt EN-relaterede symp-
tomer.  
Hvad angår de to eksplorative faktoranalytiske studier med fund af 6 faktorer 
(Keane et al., 1988 og Hovens et al., 1993) lader også de statistisk set til at 
være udmærkede (eigenværdier > 1 og ladningsværdier > .45/.50), men for 
Keane et al.’s (1988) vedkommende opgiver man desværre ikke faktorernes 
indhold, hvorfor man ikke kan sammenligne, hvorvidt nogle af faktorerne til-
svarer andre studiers fund af EN-relaterede faktorer. Netop dette studies fakto-
rer ville være interessant at sammenligne, fordi spørgeskemaet er MS med 35 
                                                           
46  Opgives ikke som egentlige “krav”, men de angivne er de laveste værdier i den udvund-

ne faktormodel. 
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items, hvoraf nogle kunne vise sig relevante for EN som ny og relevant inspi-
ration til videre undersøgelse. Også Hovens et al. 1993 (udvikler og) anvender 
et skema med mange items, som kan vise sig relevante. De finder ikke en 
selvstændig EN-faktor, men “Distanceringsfaktoren” er indholdsmæssigt værd 
at inddrage i en sammenligning med andre studiers fund af EN-faktorer. Uan-
set at studiet er statistisk solidt, skal man dog holde sig for øje, at der er draget 
tvivl om, hvorvidt forfatterne undersøger en egentlig traumepopulation, og at 
traumet i givet fald ligger mange år tilbage. 
Det må således konstateres, at studierne med fund af 5-6 faktorer ikke direkte 
understøtter tanken om, at EN udgør en selvstændig faktor i PTSD. Dog skal 
det hertil bemærkes, at der i denne gruppe kun er 3 studier med fund af så 
mange faktorer, og heraf anvender kun det ene (Watson et al. 1991) et ordent-
ligt valideret redskab, som er direkte sammenligneligt med DSM’s sympto-
mer47. Endvidere lader to af studierne (Watson et al., 1991 og Hovens et al., 
1993) til at rumme EN-relaterede faktorer, som dog gives andre betegnelser.  

3.3. Opsamling af antallet af fundne faktorer i de faktoranalytiske 
studier 

Ovenstående gennemgang af faktoranalytiske studier med fund af 2-6 faktorer 
illustrerer tydeligt, hvor mange aspekter, der må inddrages i vurderingen af, 
hvorledes posttraumatiske reaktioner manifesterer sig. Således viser der sig 
store variationer i anvendte spørgeskemaer både indholdsmæssigt, omfangs-
mæssigt og i forhold til reliabilitet og validitet. Populationens størrelse, køns-
mæssige fordeling og PTSD-status lader også til at variere studierne imellem. 
Undersøgelsernes formål har også betydning for, om faktorudskillelserne kan 
anvendes til empirisk underbyggelse af egentlig PTSD-struktur, idet der er 
forskel på, om dette er målet, eller om målet blot er valideringen af en skala. 
Hvad selve de statistiske analyser angår, er der forskelle, som tilsyneladende 
ofte får stor betydning for antallet af udvundne faktorer og deres indholds-
mæssige sammensætning. For det første er der som tidligere nævnt forskel på, 
hvorvidt man anvender eksplorativ eller konfirmatorisk faktoranalyse, idet den 
første metode udvinder det for datamaterialet optimale antal faktorer, mens 
den konfirmatoriske kun tester det antal, man a priori har opstillet. I de eksplo-
rative analyser kan der være marginale forskelle i studiernes krav til eigen-
værdier, som får afgørende og stor betydning for forskellene i antallet af fak-
                                                           
47  I Watsons et al.’s studium var det DSM-III, skemaet relaterede sig til – det er senere re-

videret til de nyere udgaver. 
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torer. I relation hertil inddrager kun få “scree plottet”, som har en vis betyd-
ning i udvælgelsen (Roger et al., 1993). Valg af rotationsmetode (varimax, 
oblimin, orthogonal) har ikke afgørende betydning for antallet af faktorer, men 
omhandler mere faktorernes indbyrdes sammenhænge (Taylor et al., 1998). 
For de konfirmatoriske studier viser forskelle i mål for “velegnethed” sig at 
påvirke valget, og her er der i studierne variationer i, hvilke mål der anvendes, 
og hvilke krav der stilles – et emne, jeg dog af hensyn til overskueligheden og 
omfanget i opgaven ikke har uddybet i gennemgangen ovenfor. For begge ty-
per faktoranalyser anvendes faktorladnings-værdier i vurderingen af de enkel-
te items’ tilhørsforhold til faktorerne. Især på dette område viser marginale 
forskelle i krav til disse værdier sig at have betydning for såvel størrelsen og 
dermed i nogle tilfælde accepten eller forkastelsen af en faktor, som for ind-
holdet af de enkelte faktorer.  
I gennemgangen af de faktoranalytiske studier har jeg, ved fremhævelse af 
disse aspekter, søgt at vurdere deres empiriske værdi og anvendelighed i for-
hold til underbyggelse af PTSD-symptomernes faktorstruktur, med særligt fo-
kus på fund af EN-faktorer.  
2-faktorstrukturen synes ikke overvældende empirisk underbygget, uanset at 
hele 7 studier finder 2 faktorer. Dette skyldes bl.a., at 4 af studierne (Horowitz 
et al., 1979; Zilberg et al., 1982; Schwarzwald et al., 1987; Dyregrov et al., 
1996) baserer sig på IES, som kun rummer Invasions- og Undgåelsesrelatere-
de items, og dermed ikke måler EN og Vagtsomhed tilstrækkeligt. Alligevel 
var det bemærkelsesværdigt, at i tre af IES-studierne (Zilberg et al., 1982, 
Schwarzwald et al., 1987, Dyregrov et al., 1996) ekskluderedes de EN-
relaterede items af materialet og lod således ikke til at etablere sig på Undgå-
elsesfaktoren, sådan som DSM-IV opstiller EN og Undgåelse.  2 af studierne 
(Taylor et al., 1998 og Buckley et al., 1998) vurderes dog at være empirisk 
stærke belæg for en 2-faktorstruktur i PTSD. Heller ikke i disse studier findes 
EN relateret til Undgåelse, men derimod til Vagtsomhed, mens Undgåelse og 
Invasion etablerer sig på én og samme faktor.  
Således findes der i 2-faktorstudierne ingen støtte til DSM’s sammenlægning 
af EN og Undgåelse, men heller ikke entydig støtte til EN som selvstændig 
faktor.  
5 studier finder, at posttraumatiske symptomer etablerer sig på 3 faktorer, så-
ledes som DSM-IV an-tager. Men ingen af disse finder samme struktur som 
DSM-IV. 4 af studierne (Joseph et al., 1992, Foa et al., 1995, Anthony et al., 
1999, Ventureyra et al. 2002) finder EN og Undgåelse adskilt, mens et femte 



 

 72

studium (McFall et al., 1990) finder en faktor, der ligner andre studiers EN-
faktorer, men ikke benævnes “EN”48. Sidstnævnte studium, vurderes dog ikke 
at være empirisk velegnet til sammenlig-ning med dimensionaliteten i egentli-
ge PTSD-symptomer, fordi det anvendte spørgeskema (MS-35) som tidligere 
nævnt rummer en meget bredere vifte af krigs- og stressrelaterede symptomer, 
som adskiller sig væsentligt fra DSM’s kriterier for PTSD, og derved udvinder 
nogle helt anderledes fak-torer. Ligeledes kan der såes tvivl om sammenlig-
ningsgrundlaget  og den til formålet empiriske værdi af det ene af de 4 studier 
(Joseph et al., 1992) med fund af EN-faktoren, idet man her har anvendt spør-
geskemaet IES, der, som nævnt tidligere, ikke rummer tilstrækkelige mål for 
EN og Vagtsomhed.  
Men 3 studier (Foa et al., 1995, Anthony et al., 1999, Ventureyra et al., 2002) 
viser sig empirisk stærke til vurdering af strukturen i PTSD, fordelt på 3 fakto-
rer, hvoraf EN udgør en selvstændig faktor. Der er dog ikke enighed om de 
øvrige faktorer, idet Undgåelse enten relaterer sig til Vagtsomhed, Invasion 
eller slet ikke optræder. 
Af de 8 studier med fund af 4 faktorer synes 4 (Sack et al., 1997; King et al., 
1998; Asmundson et al., 2000; Norris et al., 2001) at være empirisk stærke og 
anvendelige som belæg for PTSD-strukturen fordelt på de 4 faktorer: Invasi-
on, Undgåelse, EN og Vagtsomhed. Yderligere 2 studier (Lauterbach et al., 
1997 + Edwards et al., 1989) rummer flere metodiske styrker, men opgiver 
dels ikke tilstrækkelige statistiske informationer til en endelig vurdering af den 
empiriske værdi, dels ikke information om faktorernes indhold til en sammen-
ligning af EN-faktorernes konstitution. Et studium (Amdur et al., 2001) an-
vender IES og har derfor ikke tilstrækkelige mål for EN og Vagtsomhed til en 
egentlig empirisk underbyggelse af posttraumatiske reaktioners dimensionali-
tet, men tillader dog med dette for øje at lade den fundne EN-faktors indhold 
indgå i en sammenligning med andre studiers fund. Kun et enkelt studium 
(Laufer et al., 1985) synes utilstrækkeligt som empirisk belæg for 4-
faktorstrukturen.  
Der synes ikke at være stærk empirisk støtte til, at PTSD-symptomer skulle 
fordele sig på 5 eller 6 faktorer, idet kun et enkelt studium finder 5 (Watson et 
al., 1991), og kun 2 studier (Keane et al., 1988 + Hovens et al., 1993) finder 6 
faktorer. Statistisk og til dels metodisk virker studierne solide nok, men en del 
af forklaringen på fundene af de mange faktorer kan i to af studierne (Keane et 

                                                           
48  EN-relaterede items fordeler sig i øvrigt over alle de 3 faktorer i dette studium. 



 

 73

al., 1988 + Hovens et al., 1993) skyldes anvendelsen af spørgeskemaer (hhv. 
MS-35 og hollandsk PTSD-skala med 28 items) med mange items, som ikke 
er direkte sammenlignelige med DSM’s kriterier. Ingen af de 3 studier finder 
en egentlig EN-faktor, men 2 af dem (Watson et al., 1991 + Hovens et al., 
1993) finder dog faktorer, der kan minde herom, og som er værd at medtage i 
en sammenligning af EN faktorer.   
Således lader der overordnet til at være stærkest støtte til 4-faktor strukturen i 
PTSD, vurderet ud fra den gennemgåede empiri på området. Dog viser der sig 
også at være stærke studier med indikationer for en 2- eller 3-faktorstruktur.  
Men i forhold til denne opgaves målsætning om at vurdere EN’s eventuelle 
selvstændige status adskilt fra undgåelse, synes der faktisk at være et særdeles 
stærkt empirisk belæg for en sådan adskillelse. Ud af de i alt 23 gennemgåede 
studier, finder 12 (Joseph et al., 1992, Foa et al., Anthony et al., 1999, Ventu-
reyra et al., 2002, Laufer et al., 1985, Edwards et al., 1989, Sack et al., 1997, 
Lauterbach et al., 1997, King et al., 1998, Asmundson et al., 2000, Amdur et 
al., 2001, Norris et al., 2001) EN som selvstændig faktor. Yderligere 3 studier 
(McFall et al., 1990, Watson et al., 1991, Hovens et al., 1993) finder faktorer, 
der indholdsmæssigt ligner de andre studiers EN-faktorer, men som får en an-
den betegnelse. Af disse i alt 15 studier vurderes 9 (Foa et al., Anthony et al., 
1999, Ventureyra et al., 2002, Sack et al., 1997, King et al., 1998, Asmundson 
et al., 2000, Norris et al., 2001) metodisk og statistisk at være udmærkede be-
læg for EN’s selvstændige status, mens de øvrige 5 (Joseph et al., 1992, 
McFall et al., 1990, Edwards et al., 1989, Amdur et al., 2001, Lauterbach et 
al., 1997) vurderes enten at være empirisk tvivlsomme eller p.g.a. manglende 
informationer om items og/eller resultater ikke at kunne inddrages i en ind-
holdsmæssig sammenligning af fundene. Kun et enkelt af de 15 studier (Lau-
fer et al., 1985) synes empirisk at være utilstrækkeligt som empirisk belæg for 
EN som selvstændig faktor. 
Endvidere er det påfaldende, at kun 2 ud af de i alt 23 studier (McFall et al., 
1990; Horowitz et al., 1979) finder EN relateret til Undgåelse. For førstnævn-
tes vedkommende inkluderes Invasion også i denne faktor, og EN-relaterede 
items fordeler sig også på de øvrige 2 faktorer, man har fundet i studiet. For 
Horowitz et al. (1979), er der ikke tale om faktoranalyse, og kun et enkelt eller 
2 items fra IES er EN-relaterede. Derimod finder flere studier EN relateret til 
Vagtsomhed, og Undgåelse relateret til Invasion. 
Således altså i empirien megen indikation for, at DSM-IV’s nuværende krite-
riestruktur i PTSD bør revideres, således at EN adskilles fra Undgåelse.  
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Behovet for en harmonisering af kravene til udskillelse af faktorer, fordeling 
af items på disse og anvendelse af måleredskaber i faktoranalytiske studier, 
afspejles dog tydeligvis i forskellene på og vanskelighederne ved sammenlig-
ningerne af forskningsresultaterne gennemgået ovenfor.   
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KAPITEL 4. FAKTORERNES INDHOLD: FOKUS PÅ EN SOM SELV-
STÆNDIG FAKTOR (JF. BILAG 7) 

4.1. Udskillelse af faktoranalytiske studier med fund af sammenlig-
nelige EN-faktorer 

At der ovenfor er fundet stærk empirisk indikation for berettigelsen af en selv-
stændig, eller fra Undgåelse adskilt, faktor i PTSD, er dog ikke ensbetydende 
med, at der er enighed om, hvori en sådan består. De fundne EN-variabler ad-
skiller sig indholdsmæssigt, hvilket ses af bilag 7, hvor de til faktorerne tilhø-
rende items er opstillet fra de forskellige studier. Da der som beskrevet i forri-
ge kapitel er stor variation i de anvendte spørgeskemaers indhold, har jeg valgt 
at opstille studierne, sådan at de anvendte skemaer afgør rækkefølgen af hen-
syn til overskueligheden i sammenligningen.  
Da opgavens fokus er på EN, vil jeg blot sammenligne de studier, der i sidste 
kapitel fandt selvstændige EN-faktorer, der kunne sammenlignes, m.h.p. at 
finde variabler, der i fremtiden kan tænkes at blive inddraget i forskningen i 
EN. Således er målet med dette kapitel, at udskille potentielt EN-relaterede 
items, samt at vurdere, i hvilken grad, de indtil videre er empirisk underbyg-
gede. Med henblik på en vurdering af det empiriske belæg for DSM-IV’s de-
finition (som symptomgruppe), har jeg i bilag 7 opstillet de til DSM-IV sva-
rende kriterier ud for de mulige items. Disse er videreført i bilag 8, for at over-
skueliggøre graden af empirisk belæg for DSM-IV’s definition af EN.  Ikke 
alle items er sammenlignelige med DSM-IV, hvorfor nogle er opstillet i bilag 
9 som inspiration til eventuel videre forskning i EN. Man bør dog være op-
mærksom på, at tabellerne kan være misvisende, idet de fejlagtigt kan læses 
som om, alle studierne har målt alle de opstillede items, har fundet de afkryd-
sede og ekskluderet de andre. Dette er naturligvis ikke tilfældet, idet studierne 
som tidligere beskrevet anvender forskellige spørgeskemaer, som hver især 
kun rummer en del af de opstillede items. Således rummer eksempelvis studier 
med IES som flere gange nævnt kun 1-2 EN-relaterede items, men er alligevel 
medtaget i sammenligningen med de øvrige fund, fordi man trods alt har fun-
det det/dem adskilt fra undgåelse. Trods kritikken af Laufer et al. (1985) og 
konklusionen om den empiriske uanvendelighed til denne opgaves formål, er 
fundene medtaget i tabellen, med en kommentar om utilstrækkeligheden som 
empirisk belæg, idet studiet trods alt kan understøtte hypotesen om EN, men 
blot som indicium herfor og som inspiration til forskning i EN. 
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8 af de 13 sammenlignelige studier (jf. bilag 8) anvender spørgeskemaer, der 
nogenlunde følger DSM III-IV’s kriterier for PTSD, hvorfor disse i højere 
grad end de øvrige resulterer i faktorer indeholdende items tilsvarende DSM’s 
symptomer. Således bidrager disse ikke i lige så høj grad med inspiration til 
nye undersøgelsesitems som de, der anvender større og bredere spørgeskema-
er, men er derimod særdeles anvendelige som empirisk be- eller afkræftelse af 
DSM’s “symptomspecifikke” definition af EN. Derimod kan de “bredere” 
spørgeskemaer godt indeholde items tilsvarende DSM-IV’s symptomer og 
dermed tillige bidrage til delvis bekræftelse af DSM-IV’s EN-symptomer.  

4.1.1.  EN-faktorer baseret på spørgeskemaer, som tilsvarer DSM 
(III-)IV PTSD-symptomer (øverste del af tabellen i bilag 8) 

Foa et al.’s (1995) EN-faktor består således af 5 items, der alle kan sammen-
lignes med DSM-IV’s kriterier. 3 af disse (nedsat interesse, distancering, be-
grænset affekt ≈ C4-C6) bekræfter til dels APA’s (2000) inddeling, men studi-
et forkaster dog APA’s “C7” (“begrænset fremtidssyn”), idet det tilsvarende 
item ikke ladede signifikant på nogle faktorer. Atypisk og bemærkelsesvær-
digt er det, at 2 items fra DSM-IV’s kategori D (irritabilitet ≈ D2 + koncentra-
tionsbesvær ≈ D3) indgår i EN-faktoren. De 2 sidstnævnte finder man dog ik-
ke støtte til i nogle andre studier, hvorfor man ikke kan anskue disse som 
“empirisk velunderbyggede” EN-symptomer. Men set i lyset af, at studiet vur-
deres som et empirisk solidt og anerkendt studium, må fremtidens forskning 
lade muligheden stå åben for disse symptomers eventuelle relevans for EN.  
King et al.’s (1998) EN-faktor giver solid støtte til APA’s (2000) symptom-
mæssige definition, idet alle 4 items [C4-C7] er indeholdt i King et al.s EN-
faktor. Dog antyder studiet, at det amnesi-relaterede symptom også er inde-
holdt i EN-faktoren til forskel fra APA’s definition, hvor det beskrives som et 
undgåelsessymptom. Man kunne naturligvis drage konklusionen, at King et 
al.’s studium delvist afviser hypotesen om EN’s selvstændige status, fordi et 
undgåelses-item indgår i EN-faktoren, men netop dette item/symptom volder 
som tidligere nævnt ofte problemer i faktoranalyser, og er empirisk set ikke 
entydigt et undgåelsessymptom.  
Asmundson et al. (2000) finder samme items indeholdt i EN-faktoren som 
King et al. (1998), hvorfor samme kommentar som ovenfor kan rettes hertil. 
Dog er der tvivl om det item, der tilsvarer DSM-IV’s C6 (“et begrænset følel-
sesspektrum”), idet det som item i det engelske spørgeskema er betegnet som 
“psychic numbing”. Som nævnt i definitionsafsnittet er denne betegnelse 
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egentlig en bred fællesbetegnelse for flere symptomer, som evt. udgør et fæ-
nomen, hvorfor det er svært at vurdere, om undersøgelsesdeltageren netop har 
forstået og besvaret det specifikt som “et begrænset følelsesspektrum”. Men 
vurderet i forhold til spørgeskemaets øvrige items (jf. evt. bilag 7), som nøje 
tilsvarer DSM, lader det til, at det er kriterium C6, det pågældende item tilsig-
ter at måle.    
Ventureyra et al., 2002 anvender samme spørgeskema, som Asmundson49 , 
men finder kun EN be-stående af 2 items, svarende til DSM-IV’s C6 (begræn-
set følelsesspektrum)50 og C7 (begrænsede fremtidsudsigter). Således finder 
dette studium ikke støtte for DSM-IV’s EN-symptomer: C4 (“nedsat interes-
se”) og C5 (“følelsesmæssig afsondrethed/fremmedgørelse over for andre”). 
Disse to var blandt de 6 items, der blev forkastet p.g.a. for lave ladningsværdi-
er på de 3 fundne faktorer, hvor kra-vet var > .35, men det item, der omhand-
ler “distancering” (≈ C5), lå dog særdeles tæt på en accept til EN-faktoren, 
idet ladningsværdien blev opgivet til .326. Det amnesi-relaterede item (≈ C3) 
var i øv-rigt ligeledes blandt de forkastede items, og indikerer dermed hverken 
at tilhøre Undgåelse eller EN.  
Watson et al.’s, 1991 faktor “Skadede relationer” rummer items, som ratio-
nelt og konceptuelt synes at kunne være relevante for EN, på baggrund af 
DSM-IV’s overordnede definition af EN som “mindsket responsivitet på om-
givelserne”.  Indholdsmæssigt tilsvarer 2 af de 5 fundne items også direkte 
DSM-IV’s angivne EN-symptomer (“distancering” ≈ C5 samt “begrænset af-
fekt” ≈ C6), yderligere understøttende faktorens potentielle EN-relevans. Dog 
lader et enkelt item fra faktoren (“Undgåelse af traumerelaterede stimuli”), 
indholdsmæssigt til at vedrøre egentlig undgåelse, (≈ C1 ell. C2), men netop 
dette item optræder også på forfatternes Invasionsfaktor (faktor 1, jf. bilag 7), 
og lader lidt højere på denne (.43 vs. .4051). Dette leder hen til de tidligere på-
pegede problematiske forhold ved Watson et al.’s fordeling af items til de 
fundne faktorer, idet man har tildelt flere items til flere faktorer. Således op-
træder også “distancering” i Invasionsfaktoren, men har dog en noget højere 
ladningsværdi  på faktor 3 (“Skadede relationer”) (.50 vs. .36). Trods proble-

                                                           
49  Forfatterne har ikke opgivet, om det er den civile udgave, men det må formodes, da det r 

en blandet traumepopulation, de undersøger. 
50 Samme problematik ved PCL-C’s item, som er påpeget ved Asmundson et al., 2000, fo-

rekommer her.  
51  Jf. Watson et al., 1991, s. 211. 
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matikken, må “distancering” dog kunne anvendes som empirisk understøttelse 
af hypotesen om adskillelsen af EN og Undgåelse, idet man typisk ville tildele 
faktoren med den højeste ladning item’et, hvorved “distancering” tilhører den 
aktuelle faktor, mens “undgåelse af traumerelaterede stimuli” enten udelades 
af materialet eller tildeles faktor 1 (Invasion). De to items “Sænket seksuel ny-
delse” og “Numbed to intimacy” (“begrænset intimt engagement”), som indgår 
i den fundne faktor, optræder ikke i DSM’s PTSD-symptomer, men synes ra-
tionelt, konceptuelt samt i lyset af dette studium, at være relevant at medtage i 
den fremtidige undersøgelse af EN. Dog kunne Watson et al.’s fundne symp-
tomer være et udslag af den misbrugsproblematik, som undersøgelsesdelta-
gerne har opsøgt hjælp for, idet at interpersonelle relationer ofte skades i en 
misbrugsproblematik.  
Sack et al.’s (1997) EN-faktor, som er baseret på data fra børn og unge, består 
udelukkende af DSM-tilsvarende items, til empirisk bekræftelse af disse. Dog 
indgår kun 3 af de 4 symptomer, som APA (2000) ellers opstiller for EN, i 
Sack et al.’s EN-faktor (“nedsat interesse” ≈ C4, “distancering” ≈ C5, “be-
grænset affekt” ≈ C6). Det fjerde symptom/item, “begrænsede fremtidsudsig-
ter” ≈ C7, indgår derimod i Vagtsomhedsfaktoren. Som kort kommentar til 
studiets øvrige faktorer, bør det vedrørende “Undgåelse” bemærkes, at et vagt-
somhedsitem (≈ D5) og et invasionsitem (≈ B5) indgår i denne faktor, mens 
“Vagtsomhed” indeholder et undgåelsesitem (≈ C2), hvorved undgåelsesfakto-
ren indholdsmæssigt og konceptuelt virker noget mere usammenhængende 
end den fundne EN-faktor (jf. evt. bilag 7). 
Anthony et al., 1999, ligeledes baseret på data fra børn, finder i deres EN-
faktor samme 3 items som Sack et al. 1997, for så vidt “emotional numbing” 
tilsvarer DSM-IV’s C6: begrænset følelsesspektrum52. Derudover indgår dog 
tillige et undgåelsesitem, “emotionel undgåelse”, som ligner en del af DSM-
IV’s C1, men som dog kun rummer undgåelsen af følelser, og ikke DSM’s 
angivelse af tanker og samtaler om traumet. Hvorvidt forskellen er relevant, 
kan ikke afgøres, men konceptuelt og teoretisk kunne der tænkes at være en 
højere grad af voluntær og aktiv undgåelse i undgåelsen af tanker og samtaler 
end i undgåelsen af følelser. Items, der specifikt måler undgåelsen af tanker, 
etablerer sig da også på Anthony et al.’s Invasions-Undgåelsesfaktor, hvilket 
kunne indikere, at der reelt er en forskel på undgåelsen af hhv. følelser og tan-
ker. Selv lægger forfatterne op til et skel mellem aktiv og passiv undgåelse på 

                                                           
52  Jf. kommentar til Asmundson et al. (2000), s.76 
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de to faktorer. Men altså empirisk støtte til i hvert fald 2 af DSM’s EN-
sympomer (C4-C5) og muligvis et tredie (C6) i Anthony et al.’s studium. 
Norris et al., 2001 etablerer en EN-faktor, der med sikkerhed rummer et item 
tilsvarende DSM-IV’s C4 (nedsat interesse), og yderligere 2 items, hvor der 
dog kan være tvivl om, hvorvidt indholdet svarer til DSM-IV’s symptomer, 
C5: “følelsesmæssig afsondrethed/fremmedgørelse over for andre” og C6: be-
grænset affekt, idet de som items er formuleret som hhv. “Ingen forstår, hvor-
dan jeg føler” og “Griner/græder ikke af ting, sådan som andre gør”. Umid-
delbart synes de dog at kunne høre ind under DSM’s formuleringer, omend de 
som items synes mere konkrete og specifikke. Den civile 30-items udgave af 
spørgeskemaet MS er da også rost for at være den bedste af MS-udgaverne, i 
forhold til overensstemmelse med APA’s kriterier for PTSD (Norris et al., 
1997), men væsentligt er det dog, at skemaet ikke rummer 2 af APA’s symp-
tomer C1 “undgåelse af tanker/følelser/samtaler” og C7 “begrænsede frem-
tidsudsigter”, hvorfor disse naturligvis ikke findes i studiets fundne faktorer. 

4.1.2. EN-faktorer baseret på spørgeskemaer, som ikke tilsvarer DSM 
(III-) IV PTSD-symptomer (nederste del af tabellen i bilag 8): 

McFall et al., 1990, anvender i modsætning til Norris et al. (2001) den krigs-
relaterede udgave af MS med 35 items, som ikke direkte tilsvarer DSM’s (III-
IV) kriterier men dog rummer nogle sammenlignelige items. Forfatterne finder 
en faktor, der benævnes “Social fremmedgørelse”,  som rummer items, der 
konceptuelt synes at relatere sig til de øvrige fund af EN. 2 af disse svarer til 
DSM’s formulerede EN-items (C5 og C6) og bekræfter således eksistensen af 
disse som samhørende. Endvidere indgår et item vedrørende vanskeligheder 
med at udtrykke emotioner, som ikke er indeholdt i DSM, men som synes re-
levant for EN. Endelig indeholder faktoren et item, “søvnforstyrrelser”, hvil-
ket er atypisk og ikke findes i andre af de gennemgåede studier, og som symp-
tom i DSM (III-R + IV) henregnes det til Vagtsomhedsdimensionen (≈ D1). 
Overordnet synes faktoren dog sammenlignelig med de øvrige, men med en 
vis begrænsning. McFall et al. lader EN indgå i benævnelsen af en anden fak-
tor, “Invasion – EN – Undgåelse”, som rummer hele 15 items (jf. bilag 7), 
hvoraf 3 (“Få nære venner” + “Kan ikke grine/græde” + “Jeg har ingen følel-
ser”), indholdsmæssigt synes at relatere sig til de øvrige studiers fund af EN, 
men ikke specifikt tilsvarer DSM’s definition. Da EN-items synes at fordele 
sig i en sådan grad over faktorerne, og forfatterne i øvrigt ikke opfatter faktor 
3 som EN-specifik, og endelig fordi spørgeskemaet ikke er målrettet PTSD-
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diagnosen, må dette studium her primært indgå som inspiration til videre 
forskning i potentielt EN-relaterede items. 
Amdur et al. (2001) samt Joseph et al. (1992) finder ved IES-besvarelser 
næsten ens EN-faktorer53. Begge rummer de to items “Følte det, som om det 
ikke var sket eller var uvirkeligt” og “Mine følelser om det var nærmest lam-
mede”, men Amdur et al.’s faktor rummer yderligere et item; “Jeg var bevidst 
om, at jeg stadig havde følelser om det, men håndterede dem ikke”. Sidst-
nævnte item etablerer sig i Joseph et al.’s studium på Invasionsfaktoren, og ser 
man på de 3 tidligere omtalte faktoranalytiske studier (Schwarzwald et al., 
1987; Zilberg et al., 1982 og Dyregrov et al., 1996), som anvendte samme 
skema, placerer dette item sig i 2 af studierne på Invasionsfaktoren og i det 
tredie på Undgåelsesfaktoren. Der synes altså at være uklarhed om dette items 
tilhørsforhold, men det synes konceptuelt at indeholde en mere eller mindre 
aktiv form for undgåelse af følelser, hvorfor det som item må være relevant 
for fremtidens EN-forskning. Af de øvrige items, som begge studier fandt EN-
relaterede, tilsvarer det ene (“Mine følelser om det var nærmest lammede”) 
muligvis DSM’s C6 (begrænset følelsesspektrum), mens det andet (“Følte det, 
som om det ikke var sket eller var uvirkeligt”) ikke er sammenligneligt med 
PTSD, men dog kunne ligne nogle af ASD-diagnosens dissociative sympto-
mer (DSM-IV) (jf. bilag 3). Set i lyset af den tidligere diskussion om, hvorvidt 
EN kan anskues som dissociativ symptomgruppe, synes dette item relevant i 
den videre forskning.    
Disse to studier kan som tidligere gennemgået ikke anvendes som egentlige 
empiriske belæg for DSM-IV, idet IES mangler tilstrækkelige mål for Vagt-
somhed og EN, men giver dog indikationer for DSM’s “C6” og inspiration til 
2 potentielle EN-items. 
Hovens et al.’s (1993) faktor “Distancering” adskiller sig meget fra DSM’s 
symptommæssige definition af EN, men rummer flere items, som i lyset af 
DSM’s overordnede definition synes relevante at inddrage i forskningen i EN. 
2 af faktorens items (“Ikke i stand til kontakt med andre” og “Føle sig distan-
ceret”) synes dog sammenlignelige med et af DSM’s symptomer (C5: “følel-
sesmæssig afsondrethed/fremmedgørelse over for andre”). De 4 øvrige items 
fra faktoren, som potentielt kunne være relevante for EN,  omhandler hhv. “at 
gå til sociale fester” (omvendt scoring), “at være glad” (omvendt scoring), “at 
opleve sine emotioner værende indestængte” og “ikke at kunne udtrykke sine 

                                                           
53  Joseph et al. (1992) benævner dog faktoren “EN eller benægten”. 
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emotioner”. Sidstnævnte item fandt McFall et al. også i deres faktor “Social 
fremmedgørelse” (ovenfor). I og med at disse 6 items indgår i en samlet fak-
tor, og alle synes at relatere sig til et evt. nedsat socialt engagement og emoti-
onelle vanskeligheder, virker faktoren interessant for den videre undersøgelse 
af EN.  
Laufer et al.’s (1985) EN-faktor består af 4 items, hvoraf det ene “nedsat in-
teresse i dagligdags ting” direkte tilsvarer DSM-IV’s C4, mens de øvrige 3 
(“Kan ikke forstå de ting, andre finder mening med”, “Feeling numb”54 og 
“Livet ikke meningsfuldt” kun muligvis tilsvarer hhv. C5 (“følelsesmæssig af-
sondrethed/fremmedgørelse over for andre”), C6 (“begrænset følelsesspek-
trum”) og C7 (“Oplevelse af begrænsede fremtidsmuligheder”). Men da Lau-
fer et al.’s studium tidligere vurderedes som empirisk utilstrækkelig for EN 
som selvstændig faktor, kan den fundne faktor og heri indeholdte items kun 
anvendes som indikation for og inspiration til formålet. 

4.2. Opsamling  

4.2.1. Empirisk støtte til DSM-IV’s EN-symptomer  
I gennemgangen af de faktoranalytiske studier (kapitel 3), påpegedes de for-
skellige studiers styrker og begrænsninger. Begrænsninger i et empirisk studi-
um er svære om ikke umulige helt at undgå, hvilket således også gælder oven-
nævnte 13 studier med fund af selvstændige EN-faktorer. Men af de 8, der an-
vendte DSM-sammenlignelige redskaber i studiet, synes kun et enkelt (Wat-
son et al., 1991) at kunne have mangler af betydning for vurderingen af studi-
ets empiriske værdi til underbyggelse af EN’s sammensætning, idet der ikke 
kontrolleres for populationens misbrugsproblematik, og p.g.a. items, der op-
træder på flere faktorer. De 7 øvrige er alle statistisk og metodisk rimeligt 
stærke og supplerer hinanden godt i forhold til variationen i traumetyperne 
(seksuelt overgreb, incest, orkan, flugt, krigsoplevelser) og populationerne 
(kvinder, mænd, blandede køn, børn og unge).  
Vurderet ud fra de 8 studier, synes der at være rimelig støtte til 3 af de symp-
tomer, der indgår i DSM-IV’s EN-definition. 6 studier bekræfter C4 (“nedsat 
interesse”). 6 studier bekræfter C5 (“følelsesmæssig afsondret-
hed/fremmedgørelse over for andre”), og muligvis et syvende, som dog an-
vender en formulering, der ikke præcist tilsvarer C7. Det sidste studium er på 
                                                           
54 Jf. kommentar til Asmundson et al., 2000 ovenfor (s. 76) vedr. “psychic numbing”. 
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baggrund af faktorladningsværdi særdeles tæt på en accept af dette item, men 
vælger at forkaste det. Alle 8 studier bekræfter C6 (“begrænset følelsesspek-
trum”), men 4 af dem anvender items, der indholdsmæssigt ikke præcist til-
svarer DSM-IV’s formulering. 
C7  (“Oplevelse af begrænsede fremtidsmuligheder”) findes der kun moderat 
støtte til blandt de 8 studier. Kun 3 af disse bekræfter dets relevans, og blandt 
de øvrige studiers fund er der i øvrigt stor variation i, hvorledes det etablerer 
sig, helt forkastes eller eventuelt slet ikke måles.   
Derudover finder nogle af de 8 studier, symptomer, som ifølge DSM-IV tilhø-
rer Vagtsomhed eller beskrives som undgåelsessymptomer. Således finder An-
thony et al. (1999) som gennemgået et item delvist tilsvarende DSM-IV’s C1 
(“undgåelse af tanker/følelser/samtaler om traumet”), men som item måler det 
kun “undgåelsen af følelser”, mens et andet i studiet måler “tankeaspektet” og 
etablerer sig på Invasions-/Undgåelsesfaktoren, hvilket kunne indikere, at 
DSM-IV’s C1-symptom rummer forskellige symptomer, som muligvis bør ad-
skilles i kognitiv (aktiv) undgåelse og emotionel (automatisk) undgåelse. Der-
udover finder 2 studier, som nævnt det amnesi-relaterede undgåelses-item55 
(C3) som del af EN-faktoren. Som nævnt i gennemgangen af Foa et al.’s fak-
toranalyse,  
etablerede det amnesi-relaterede item sig som selvstændig faktor, hvilket ikke 
kunne accepteres, hvorfor det forkastedes. Hos Ventureyra et al. og Anthony 
et al. forkastes det p.g.a. for lave ladningsværdier, og indgår således heller ik-
ke her i andre faktorer. Hos Norris et al. og Sack et al. etablerer det sig på 
Undgåelsesfaktorerne. Der synes således at være stor usikkerhed omkring det-
te symptoms relation til de øvrige PTSD-symptomer. Tidligere i opgaven blev 
der da også peget på forskellen i DSM-IV og ICD-10, idet amnesi i førstnævn-
te anskues som undgåelsessymptom, mens det i ICD-10 optræder som selv-
stændigt “fænomen”.  Fremtidig forskning bør således i højere grad sætte fo-
kus på undersøgelsen af amnesi’s tilhørsforhold til de øvrige symptomer.  
Kun 1 (Foa et al.) af de 8 studier finder DSM-IV’s vagtsomhedssymptomer 
(D2: “irritabilitet” og D3: “koncentrationsbesvær”) inkluderet i EN-faktoren. 
I og med at disse symptomer i næsten alle de andre 7 studier etableres på vagt-
somhedsdimensionen, synes der således ikke at være megen støtte for disse 2 
symptomers EN-relevans.  

                                                           
55  Ifølge DSM-IV’s definition af undgåelse (APA, 2000). 
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Således blandt disse 8 studier stærkest støtte til DSM-IV’s C4, C5 og C6, 
mens C7 kun bekræftes i nogen grad. Endvidere antydningen af, at C3 (amne-
si) kunne have en sammenhæng med EN.   

4.2.2. Empirisk “indikation” for DSM-IV’s EN-symptomer, men også 
for andre potentielt relaterede symptomer 

5 studier med fund af EN- eller -sammenlignelige faktorer anvender som 
nævnt spørgeskemaer, der er bredere og/eller anderledes end APA’s (DSM-
III-IV) PTSD-diagnose, hvorfor de fundne EN-faktorer i denne sammenhæng 
må vurderes som empiriske indikationer snarere end belæg for DSM-IV. End-
videre kan de som nævnt bidrage med inspiration til undersøgelse af potentielt 
relevante items for EN. Statistisk og i nogen grad metodisk er studierne dog, 
med undtagelse af Laufer et al. (1985)56, rimeligt stærke. 
Hvad angår relevansen af de af DSM-IV formulerede EN-symptomer, finder 
kun 1 (Laufer et al., 1985) af disse 5 studier støtte til C4 (“nedsat interesse”), 
mens det tilsyneladende ikke måles i de andre studier57. C5 (“følelsesmæssig 
afsondrethed/fremmedgørelse over for andre”) bekræftes i 2 studier og til-
nærmelsesvis i Laufer et al.’s med de væsentlige begrænsninger sidstnævnte 
studium har. 3 af studierne bekræfter C6 (“begrænset følelsesspektrum”), og 
desuden, muligvis Laufer et al.. C7 “begrænsede fremtidsudsigter” bekræftes 
kun af Laufer et al., og kun tilnærmelsesvist med et item vedrørende, at “livet 
ikke synes meningfuldt”. Endelig finder et enkelt studium D1 (søvnbesvær) 
relateret, hvilket der dog ikke er støtte til i de andre studier, som enten finder 
det Invasions- eller Vagtsomhedsrelateret.  
Således synes samme billede, som hos de 8 studier med DSM-IV-
sammenlignelige spørgeskemaer, at tegne sig for disse studier, hvad angår be-
kræftelsen af C5 og C6. Derimod kan samme støtte ikke etableres til C4 i dis-
se studier, men det afkræftes dog heller ikke, idet det ikke måles i de øvrige 
studier.  
Som empirisk inspiration finder studierne i kraft af deres bredde som nævnt 
hver især nogle items, som kan være relevante at undesøge i fremtidens EN-
forskning. De 8 fundne items synes dels at være konceptuelt og rationelt rele-
                                                           
56  Bemærk at Laufer’s studium ikke er baseret på faktoranalyse, og dermed ikke er empi-

risk stærkt her. 
57  Hovens et al. (1993) måler et nogenlunde tilsvarende, men finder det etableret på en fak-

tor benævnt “fysiologiske    reaktioner”. 
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vante, dels at rumme visse fællestræk, der synes at være indeholdt i DSM-IV’s 
overordnede EN-definition: “mindsket responsivitet på omgivelserne”. I ne-
denstående tabel har jeg givet et overordnet forslag til nogle af disse fælles-
træk, men de er dog blot forslag, og flere kunne sikkert findes. 
 

Tabel 2. Fællestræk ved de “potentielle” EN-items 
Fællestræk → Vedrører 

sociale re-
lationer 

Vedrører  
mindsket 
(indre) re-
spons 

Vedrører ydre 
(adfærdsmæssig) 
respons 

Vedrører 
emotionel 
undgåelse 

Item ↓     
“Sænket seksuel nydelse” x x x  
“Numbed to intimacy” * x x (x) x 
“Går ikke til sociale fester” x  x (x) 
“Kan ikke udtrykke emotio-
ner” x x x x 

“Er ikke glad”  x (x)  
“Emotioner er indestæng-
te” (x) x x x 

“Uvirkelighedsfølelse vedr. 
traumet”  x  x 

“Bevidst om følelser, men 
håndterer dem ikke”   x x 
 

   * evt. oversat til “begrænset intimt engagement”. 

Disse skal dog blot nævnes kort her uden yderligere kommentarer, idet ingen 
af dem endnu er målt  i tilstrækkelig mængde, og dermed hverken kan be- el-
ler afkræftes tilstrækkeligt endnu.  

4.3. Samlet vurdering af EN’s symptommæssige sammensætning 
Umiddelbart synes der herefter at være såvel empirisk belæg som gode indika-
tioner for i hvert fald relevansen af DSM’s C4, C5 og C6 for EN. C7 opnår 
derimod kun en moderat grad af empirisk berettigelse som EN-faktor. Udover 
DSM-IV’s 4 EN-symptomer, er der empirisk set tvivl om det amnesi-
relaterede symptom C3.   
Denne konklusion foranlediges af, at de fleste af de studier, der ligger til 
grund herfor, er solide empiriske studier, og at ud af i alt 23 studier, fandt hele 
15 EN-relaterede selvstændige faktorer, hvoraf 7-8 viste sig som særdeles so-
lide og værdifulde, som endda lod også til at være blandt de stærkeste studier 
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af alle de 23 studier. Yderligere 4-5 studier viste sig at indeholde anvendelig 
viden om eller inspiration til potentielle EN-symptomer.  
Set i et større perspektiv, er 7-8 empirisk solide studier og 4-5 relaterede, men 
til formålet mindre solide studier, dog ikke tilstrækkelig empirisk belæg for 
symptomsammensætningen af en symptomgruppe, som evt. udgør et afgræn-
set, selvstændigt fænomen som del af PTSD-diagnosen. Hertil må langt flere 
sammenlignelige og målrettede faktoranalytiske undersøgelser foretages, 
sammenholdt med videre undersøgelse af de eventuelt potentielle EN-
symptomer, som indikeredes af studierne med “bredere” spørgeskemaer.  
I de gennemgåede studier, tegner der sig dog tilsyneladende et billede af, at 
EN bør adskilles fra Undgåelse, sandsynligvis som selvstændig faktor eller al-
ternativt relateret til Vagtsomhed. Hvorledes undgåelse da etablerer sig, lader 
der ikke til at være et tydeligt billede af, hvilket ikke er denne opgaves mål-
sætning at afgøre, men tilsyneladende savnes en ligeså grundig revision af 
“Undgåelsesfænomenet” som for EN.  
Hvori en selvstændig EN-faktor består er der derimod mere uklarhed omkring, 
hvilket kun kan løses ved mere harmoniserede analysemetoder og dermed me-
re sammenlignelige studier. 

4.4. Definition af EN – 2. del: Empirisk belæg for et fænomen? 
I de foregående kapitler udmundede den grundige kritiske gennemgang af de 
faktoranalytiske studier i konklusioner om, at der er gode empiriske belæg for 
eksistensen af en selvstændig EN-faktor i PTSD, som er adskilt fra Undgåelse 
og muligvis har en nærmere tilknytning til Vagtsomhed. Endvidere ser det ud 
til, at en sådan EN-faktor består af i hvert fald de 3 af DSM’s 4 symptomer, 
“nedsat interesse for vigtige aktiviteter”, “oplevelse af følelsesmæssig afson-
drethed/fremmegørelse over for andre” og “begrænsning i det følelsesmæssige 
spektrum”. Det fjerde symptom, “oplevelsen af at fremtidsmulighederne er 
begrænsede” blev også bekræftet empirisk, dog ikke i helt samme grad. Dette 
billede er dog indtil videre kun en tendens, der viser sig i de relativt få empi-
risk anvendelige studier, og det skal understreges, at der skal flere studier til 
for en stærkere bekræftelse heraf.  
Indtil videre må vi således acceptere DSM-IV’s symptombaserede definition 
af EN, men derimod ikke dens sammenlægning med Undgåelse.  
Definitionen bør dog anskues som foreløbig, idet flere relevante studier, som 
vist, har fundet indikationer for andre potentielle EN-relaterede symptomer, 
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herunder DSM’s undgåelsessymptom: “manglende evne til at genkalde sig 
aspekter af traumet” (amnesi). Dertil kommer en række endnu, i EN-
sammenhæng, uudforskede symptomer, hvoraf de fleste konceptuelt og ratio-
nelt dels virker relevante, dels rummer de nogle fællestræk, der synes at være 
indeholdt i DSM-IV’s overordnede EN-definition: “mindsket responsivitet på 
omgivelserne”. 
Der synes således at være indikation for at lade DSM-IV’s symptommæssige 
definition være gældende, indtil yderligere symptomer er nærmere undersøgt i 
sammenhæng hermed. 
Hvad angår den overordnede og bredere definition “mindsket responsivitet på 
omgivelserne” i DSM-IV, synes den i kraft af sin bredde og rummelighed 
umiddelbart acceptabel som overbegreb for EN. Men spørgsmålet er, om den 
er for bred til at klargøre forskellen på Undgåelse og EN, idet den mere aktive 
eller adfærdsmæssige undgåelse (C1+C2) af situationer, der vækker minder 
om traumet, også må være udtryk for en mindsket responsivitet på omgivel-
serne. Som overbegreb savnes således et skel, der bl.a. kan tydeliggøre, at det 
tilsyneladende er en indre (emotionel) mindsket responsivitet på omgivelser-
ne. Disse betragtninger gælder således for EN, sådan som EN definitorisk op-
træder i DSM-IV på nuværende tidspunkt. 
I kapitel 2 (“Definition – 1. del”) argumenteredes der dog for inddragelsen af 
et skel mellem 3 samhørende “niveauer” eller “aspekter” af EN: fysiologisk, 
adfærdsmæssig og oplevelsesmæssig manifestation. Ovenfor er den oplevel-
sesmæssige del behandlet, mens den adfærdsmæssige og fysiologiske som be-
skrevet i kapitel 2 kræver andre undersøgelsesmetoder. Dog rummer den gen-
nemgåede metode (selvrapportering) som nævnt personens egen oplevelse af 
sine fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner, hvilket netop også er inde-
holdt i flere af PTSD-kriterierne (eksempelvis B5: “fysiologisk reaktion ved 
traumerelaterede cues” og D2:  “vanskeligheder ved at falde i søvn eller sove 
igennem”). Disse mål belyser dog måske ikke i tilstrækkelig grad, hvorledes 
EN specifikt og reelt manifesterer sig adfærdsmæssigt og fysiologisk. Eksem-
pelvis kan man ikke ud fra retrospektiv selvrapportering være sikker på, at 
personen er bevidst om, hvilke fysiologiske reaktioner vedkommende har før, 
under eller efter EN’s “aktivering”. Personen kan eksempelvis også kognitivt 
af forskellige årsager (benægten, skyldfølelse, skamfølelse m.v.) have etable-
ret en “forklaringsmodel” på sin adfærd, som ikke stemmer overens med den 
reelle adfærd. Det er ikke sikkert, at det forholder sig sådan, men et bredere 
spektrum af undersøgelsesredskaber er nødvendige i indfangningen af dette 
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eventuelle fænomen, og resultaterne heraf bør inddrages i den fremtidige defi-
nition af EN. Af hensyn til opgavens omfang har jeg dog som nævnt valgt at 
undlade en gennemgang af de eksperimentelle studier af EN. Dette begrundes 
yderligere af uklarheden om, hvorledes EN overhovedet manifesterer sig fæ-
nomenologisk, idet det da er svært at vide, hvornår det således er EN man må-
ler ved f.eks. de fysiologiske redskaber. 
Således må vi indtil videre lade DSM-IV’s symptommæssige definition være 
dækkende for EN, idet disse symptomer er bedst empirisk funderede indtil nu. 
De synes dog ikke tilstrækkeligt empirisk underbyggede til endnu at kunne 
samle sig i et håndgribeligt fænomen, uanset at der er indikationer for et så-
dant. Indtil da, må DSM-IV’s brede og rummelige definition ligeledes være 
den gældende. Den overordnede definition i DSM-IV bør dog inddrage et fø-
lelsesmæssigt aspekt, som illustrerer skellet mellem undgåelse og “nedsat 
emotionel responsivitet” eller “engagement” om man vil. Endvidere opfordres 
der til en yderligere specificering af fænomenet, således at de adfærdsmæssige 
og fysiologiske aspekter af EN inddrages i definitionen. Sidstnævnte må dog 
bero på fremtidens forskning, men kan samtidig fungere som retningslinier for 
forskningen i EN.  
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KAPITEL 5. TEORETISKE PERSPEKTIVER: HVORLEDES KAN EN 
FORKLARES SOM FÆNOMEN? 

I og med, at der kun er “indikationer” for flere og anderledes symptomer end 
de empirisk bedst funderede, som indgår i DSM-IV’s definition, ville det som 
nævnt være kritisabelt at anfægte DSM-IV’s symptommæssige definition af 
EN. Men som udgørende et egentligt fænomen, synes de 4 symptomer endnu 
ikke tilstrækkeligt underbyggede. Dog kan man, inspireret af de “potentielle” 
EN-faktorer fundet dels ved de “bredere” studier og dels ved de DSM-IV ba-
serede, godt gøre sig antagelser om EN som fænomen. Sådanne antagelser vil 
dog indtil videre primært kunne eksistere som teoretiske hypoteser til nærmere 
undersøgelse. 
Kun meget få teoretikere (og “empirikere”) har gjort sig overvejelser specifikt 
om EN, hvilket kort præsenteres i dette kapitel. Disse kan efter den grundige 
gennemgang af empiriske studier ovenfor, med destillationen af empirisk be-
læg for EN-symptomer og indikationer for yderligere relevante symptomer, 
muligvis bidrage med anvendelige perspektiver eller forklaringsmodeller. I og 
med, at EN ikke har været i fokus i PTSD-forskningen, indgår de fleste teore-
tiske forslag til forklaring af EN som en del af de overordnede teorier om 
PTSD, hvilket sandsynligvis er hensigtsmæssigt, idet EN, uanset sin eventuel-
le selvstændige status, optræder som en del af et samlet syndrom og indgår i 
relation til de øvrige faktorer i PTSD. Som følge af APA’s sammenlægning af 
EN med Undgåelse har de fleste teorier desuden behandlet dem under ét. Her 
har jeg derfor søgt at uddrage nogle af dem, der i større eller mindre grad ret-
ter blikket mod EN, men stadig i PTSD-sammenhæng. Teorierne er her søgt 
inddelt i nogle af de traditionelle psykologiske retninger, men der er ofte ikke 
tale om entydige tilhørsforhold, idet de ofte trækker på flere retninger. En 
nærmere gennemgang af de teorier, der omhandler den fysiologiske og bio-
kemiske del af EN, er undladt, da det vurderes at blive for omfattende. Hele 
den eksperimentelle og biologiske forskning er et område i sig selv, som natu-
ligvis er relevant og væsentlig, men som også rummer væsentlige forbehold 
og mange nuancer. Blot skal der peges på, at sådanne findes (f.eks. henvises 
til Heuton, 1999; van der Kolk et al., 1985; 1991; 1993; 1994; 1996). Jeg tilla-
der mig i det følgende at antage, at læseren er bekendt med de grundlæggende 
begreber inden for de forskellige psykologiske retninger. 
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Da denne opgave primært er empirisk, vil dette teoretiske kapitel være noget 
overordnet, og der er desuden i nogen grad anvendt sekundære kilder. 

5.1. Psykodynamiske perspektiver 
De fleste psykodynamiske teorier udspringer i større eller mindre grad af psy-
koanalysen, enten som modreaktion herpå eller som videreudvikling af den. 
De fleste er udviklingspsykologiske teorier, som berører personlighedsudvik-
lingen fra fødsel til voksen. De færreste er dermed traumeteorier forstået i nu-
tidens “krisepsykologiske” forstand, hvor traumer vedrører pludselige kata-
strofale begivenheder for et eller flere individer, voksne såvel som børn. 
“Traumer” er for de psykoanalytisk inspirerede teorier typisk forbundet med 
omsorgssvigt o.lign. i kritiske perioder i barnets udvikling, ofte med tanken 
om, at barnets videre udvikling hæmmes eller skades og disponeres for psyki-
ske lidelser. Men mange af de psykodynamiske teorier har fået relevans for 
nutidens traumepsykologi, hvor de anvendes som et led i tanken om, at man i 
mødet med en traumatisk begivenhed oplever en absolut hjælpeløshed, og som 
følge heraf sættes i en regressiv tilstand, svarende til et tidligere udviklings-
stadie, hvor man er mere sårbar og afhængig. Jeg vil derfor overordnet beskri-
ve nogle psykodynamiske teorier, dog kun med fokus på de EN-relevante dele 
af teorierne. 

5.1.1. Psykoanalytiske tilgange 
S. Freud er ikke primært kendt for og anvendt i forbindelse med sine teoreti-
ske tanker om krisepsykologiske traumer (af katastrofekarakter), men han har 
dog berørt emnet. Freud mente, at ydre ubehagelige oplevelser kunne over-
vælde og “gennemtrænge” ego’ets skjold, hvorved individets primære for-
svarsmekanisme, fortrængning, blev svækket, og ego’et i en regressionsproces 
overvældes af angst fra de ubevidste kræfter i id’et, resulterende i hjælpeløs-
hed. Mere primitive forsvar etableres, herunder benægten, som muligvis er 
sammenligneligt med EN. Herefter sker en skiftevis vekslen mellem benægten 
og genoplevelse (drømme), indtil ego’et igen kan mestre angsten (Heuton, 
1999; van der Kolk et al., 1996b, Lifton, 1993, Elsass, 1995). 
Abraham Kardiner var ligeledes psykoanalytisk orienteret og blev frontfigu-
ren for traumepsykologien i det 20. århundrede med sit arbejde med “den 
traumatiske neurose” baseret på især ofre for krigsoplevelser fra 1. verdens-
krig. I modsætning til Freud, anskuede han dog ikke drifsbegrebet som cen-
tralt for udviklingen af EN og andre symptomer. Hans psykologiske forkla-
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ringsmodel for reaktioner på traumer bestod i, at personen i mødet med en 
traumatisk begivenhed udvikler en sårbarhed og sensitivitet over for nye per-
ciperede miljømæssige trusler, som manifesterer sig i reaktioner som om, be-
givenheden fandt sted igen. Man er således fremover i et psykisk og fysisk 
alarmberedskab på samme måde, som man var under begivenheden. Psykisk 
er man fikseret i traumet i en ændret perception af sig selv i relation til sin 
omgivende verden og eksisterer i en slags “uvirkelig verden”. Ego’et er kon-
stant aktiveret i et forsvar af organismen mod aktiveringen af minder. Perso-
nen bliver i mødet med enhver videre aktivitet sat i en tilstand af “tomhedsfø-
lelse” (af Kardiner sammenlignet med Sisyfos’ drøm), som kan lede personen 
til en generel distancering og tilbagetrukkethed fra omgivelserne. Da somati-
ske lidelser synes mere socialt acceptable, engagerer personen sig ofte i så-
danne forklaringer på sin adfærd. (Lifton, 1993; van der Kolk et al., 1996b; 
Heuton, 1999, Varvin et al., 1998).  
Henry Krystal arbejdede i tiden efter 2. verdenskrig med overlevende fra 
koncentrationslejre. Han skelnede mellem voksnes og børns reaktioner på 
traumer, ved at børn mere primitivt og umiddelbart overstrømmes af affekter 
ved at mærke det konkrete ubehag ved begivenheden, mens voksne perciperer 
og erkender den uundgåelige fare og overgiver sig til en tilstand af hjælpeløs-
hed. Af relevans for EN er hans teori, at man efter traumet er i en overvagtsom 
angsttilstand, som progressivt udvikles til en blokering af emotionerne og en 
adfærdsmæssig hæmning. Man kan så at sige ikke længere tolke og differenti-
ere den personlige betydning af sine kropslige emotionstilstande, når den 
overvagtsomme tilstand dominerer, hvorfor man overvejende oplever dem 
som somatiske tilstande. Uden at kunne differentiere, hvad man føler, får man 
således som traumatiseret tendens til overstrømmende følelsesudbrud og psy-
kosomatiske symptomer - i værste fald ledende til aleksitymi58. Traumatise-
ringen vil eksistere, indtil ego’et styrkes til at kunne være “selv-observerende” 
(Heuton, 1999; van der Kolk et al., 1996b; Krystal, 1981). Krystal henregnes 
til og bygger på psykoanalytisk teori, men hans teori synes at rumme flere 
aspekter fra såvel indlærings- som kognitionspsykologien. 
Lifton er tilsyneladende den, inden for den nyere psykoanalytisk inspirerede 
litteratur, der har gjort sig flest teoretiske overvejelser specifikt om EN. I 
modsætning til de fleste andre psykodynamiske teoretikere er teorien faktisk 
rettet mod voksnes traumer og ikke relateret til børns udviklingsstadier. Han er 
                                                           
58 Aleksitymi er ofte sat i relation til EN og er en relevant og interessant sammenligning, 

men af hensyn til ogavens omfang og empiriske fokus, må dette emne udelades. 
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således ikke klassisk psykoanalytiker, men er stærkt inspireret af flere af 
Freuds grundlæggende tanker. Liftons grundlæggende tanker om EN er udvik-
let i arbejdet med tidligere nazilæger samt med folks reaktioner på katastrofer 
efter atombombninger. Han forundres over, hvorledes nazilægerne har kunnet 
håndtere at udføre grusomme gerninger, ofte under tvang, og hvorledes men-
nesker tilsyneladende kan leve “normalt” i en verden, hvor faren for atomkrig 
er en realitet59. Disse begivenheder får ham til at anskue EN som repræsente-
rende en form for desensitisering, som sammenlignes med at være “psykiske 
død”. Han beskriver EN som en manglende evne til at føle eller konfrontere 
dele af oplevelsen p.g.a. en blokering eller et fravær af indre former for fore-
stillinger, som knytter sig til oplevelsen. Den centrale forklaring på denne de-
sensitisering skal ifølge Lifton findes i en egentlig dødsangst, idet man i kon-
frontationen med begivenheder, der truer én på livet, indsætter forsvarsmeka-
nisker som benægten og fortrængning til forsvar mod dødsangsten med den 
“psykiske død” til følge, som rummer tanken om, at “hvis jeg ikke kan mær-
ke/føle noget, så dør jeg ikke”. “Den psykiske død” indebærer endvidere en 
afvisning af nære relationer, omsorg og intimitet, fordi sådanne engagementer 
repræsenterer livet og dermed angsten for døden (Lifton, 1974, 1982, 1993, 
Elsass, 1995). 
Opsamlende for disse psykoanalytiske teorier, er EN således overvejende re-
sultatet af et psykisk forsvar, som ego’et mere eller mindre bevidst iværksæt-
ter som forsvar mod indre impulser/instinkter og/eller ydre trusler. EN ansku-
es overvejende som en alvorlig psykisk følge og som et resultat af de mere 
umodne eller primitive forsvarsformer mod (døds)angst, og flere af psykoana-
lytikerne er inde på, at EN er relateret til somatisering. Liftons teori er særlig 
interessant, fordi den så at sige går et skridt videre end de øvrige i sin forkla-
ring af, hvorfor personen muligvis trækker sig socialt. 

5.1.2. Tilknytningsteori 
Tilknytningsteorier er ikke blandt de mest udbredte i litteraturen om traumer, 
men de anvendes dog i forhold til tanken om regression til et tidligere udvik-
lingsniveau, hvor personens basale tillid etableredes ved den primære om-
sorgspersons omsorg og pleje. I de senere år har enkelte også søgt at overføre 
begreberne om tilknytningsmønstre til voksnes tilknytning til andre menne-
sker, især partner/ægtefælle (F.eks. Collins, et al., 1990, Collins, 1996 og Ja-
                                                           
59  Disse tanker udvikles primært i tiden efter Hiroshima-katastrofen og skal relateres til 

folks adfærd i tiden efter. 
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cobs et al., 1987). Vedrørende EN er det bemærkelsesværdigt, at tilknytnings-
teorierne ikke har fået større betydning, når man tænker på, at teorierne om 
handler personers tillid til og relateren sig til andre mennesker, og at EN sand-
synligvis netop vedrører skadede relationer til andre mennesker herunder ens 
nærmeste. 
Grundantagelsen i tilknytningsteorierne er, at mennesket har en medfødt ten-
dens til tilknytning til ”signifikante andre” som grundlag for senere relationer 
til andre mennesker. Ifølge denne orientering etableres der mellem det helt 
spæde, hjælpeløse barn og dets primære omsorgsgiver særlige emotionelle 
bånd, hvis kvalitet afhænger af omsorgsgiverens evne til at imødekomme bar-
nets basale behov ud fra en ”følelsesmæssig afstemning” fra moderens60 side, 
idet barnet endnu ikke har erhvervet sproget til at udtrykke sine behov. Tan-
ken er, at moderen efterhånden skal fungere som en sikker base for barnets ud-
forskning af en verden af objekter og relationer (Bowlby, 1958; Carver et al. 
1992; Sommer, 1996; Jind, 1998). Et sikkert tilknytningsmønster danner såle-
des basis for et senere socialt og personligt velfungerende individ. Et forhold, 
der dog begrænser anvendeligheden af teorien i forhold til krisepsykologien 
er, at man går ud fra såkaldt kritiske perioder i den spæde barndom, hvilket 
implicerer, at tilknytningsmønsteret og personligheden dannes endeligt i barn-
dommen (Sommer, 1996). I sine senere skrifter pegede Bowlby dog på mulig-
heden for elasticitet i personlighedsudviklingen.  
J. Herman (1992) anvender i sin bog om traumer mange teoretiske reference-
rammer og kan ikke anskues som havende en egentlig “teori” om EN speci-
fikt. I og for sig berører hun EN i to forskellige sammenhænge og med to for-
skellige teoretiske tilgange. Hun beskriver den følelsesmæssige “forfladigelse” 
eller “begrænsning” som et dissociativt fænomen, der optræder akut i traume-
situationen, hvor personens forsvar nedbrydes som følge af hjælpeløsheden, 
hvorfor vedkommende sættes i en ændret bevidsthedstilstand og så at sige af-
skærer sig fra virkeligheden og oplever tingene “udefra” eller på afstand. 
Denne forklaring på den følelsesmæssige forfladigelse ligner således psyko-
analysens anskuelser af EN som forsvar mod angst.  
Men Herman anvender tilsyneladende tilknytningsteorien i forhold til den an-
den “del” af EN, idet den inddrages i forklaringen på, hvorfor personens nære 
relationer ofte skades, og intimitet undgåes efter et oplevet traume. Herman 
                                                           
60  Bowlby anså moren for den sign. omsorgsgiver, men idag anvendes teorien om den, el-

ler de, der er barnet nærmest. 



 

 93

mener således, at folk udsat for et ekstremt traume spontant søger deres første 
kilde til trøst og beskyttelse, hvilket beretninger fra mange traumeofre bekræf-
ter. Når dette ikke besvares, rystes fornemmelsen af basal tillid til mennesker 
og verden generelt. Tilstanden kan sammenlignes med en egentlig regression 
til det oven for beskrevne meget tidlige og præverbale stadium i barndommen, 
hvor den basale tillid etableredes, og hvor man dannede sine første relationelle 
bånd til andre mennesker. I den totale hjælpeløshed og efterfølgende regressi-
on må man så at sig gennemleve tilknytningsdannelsen og genetablere tilliden 
påny, men denne gang er den primære omsorgsperson (“forbryderen”) netop 
ikke omsorgsfuld og tilfredsstillende, hvorfor den basale tillid bliver til basal 
mistillid. Derved bliver man fremover plaget af to opponerende kræfter: på 
den ene side tør man ikke indgå i de sociale relationer, fordi man ikke har till-
lid hertil, og på den anden side er behovet efter traumet ekstra stort for beskyt-
tende tilknytninger, resulterende i en ambivalens i forhold til ens sociale rela-
tioner, hvor man fremover skiftevis klynger sig til dem og fjerner sig fra dem 
(Herman, 1992).  
Umiddelbart synes Hermans teoretiske opdeling af EN i den følelsesmæssige 
og den relationelle del uforenelig. Men jeg må da til forfatterens fortjeneste 
skynde mig at tilføje, at jeg muligvis retter en uberettiget kritik og drager teo-
rien for vidt i forhold til hendes egen hensigt. Den relationelle del, som ind-
drager basal tillid, tilknytning og relationelle vanskeligheder, er ikke specifikt 
beskrevet under afsnittet omhandlende “Undgåelsesdimensionen” i PTSD. Her 
er kun tankerne om dissociation til forklaring af den følelsesmæssige distance-
ring fra traumet beskrevet; men i afsnittet berøres den væsentlige relationelle 
del ikke specifikt. Den optræder senere i en anden sammenhæng i et kapitel, 
der primært omhandler relationel distancering. Ikke desto mindre synes det for 
mig at se netop at være den del af EN, hun beskriver, og her optræder den 
gennemgåede teoretiske tilgang, men Herman beskriver den ikke selv specifikt 
som EN (ibid). 
Der findes som nævnt så vidt vides endnu ingen specifikke tilknytningsorien-
terede teorier om EN. Hermans forslag er det nærmeste, jeg er kommet derpå. 
Dog er den medtaget som eksempel på og inspiration til videreudvikling af te-
orier, fordi den grundlæggende tanke om ødelagt basal tillid som forklaring på 
de relationelle problemer synes interessant og relevant for problematikken i 
EN. EN omtales og betragtes ofte som et rent intrapsykisk fænomen, men det 
påvirker tilsyneladende i høj grad også adfærd og relationer. Således er teori-
er, der kan inddrage relationelle problematikker, for mig at se i undertal i for-
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hold til EN. Hermans bidrag er muligvis ikke tilstrækkeligt, men inspirerende 
er det, og perspektivet kan med mere viden om EN vise sig at være relevant.  

5.1.3. Objektrelationsteorier  
Denne psykodynamiske orientering anvendes efterhånden mere og mere inden 
for krisepsykologisk teori, men igen ikke specifikt om EN. Dog har jeg lige-
som for tilknytningsteorierne valgt at inddrage dem overordnet, fordi de synes 
at rumme relevante perspektiver, og fordi de berører forklaringer på dissocia-
tive fænomener, som EN kan vise sig at være en del af, hvilket jeg var inde på 
tidligere i opgaven. Da jeg ikke er stødt på en egentlig teori, der kobler objekt-
relationsteori til EN, vælger jeg her at pege på nogle træk ved nogle af de 
klassiske teoretikere inden for retningen, som hver for sig og tilsammen synes 
at kunne have relevans for EN. Det skal understreges, at der er store forskelle 
mellem objektrelationsteoretikernes udviklingsteorier, og at der ikke findes én 
objektrelationsteori, men de rummer visse fællestræk. 
Den teoretiske tilgang er som for tilknytningsteorierne især relevant i forhold 
til de senere vanskeligheder med etablering og fastholdelse af sociale relatio-
ner, men som nævnt også i forhold til dissociation.  
Retningen lægger vægt på individets transaktion med verden, d.v.s. på den af-
fektive kvalitet af relationer, hvis mønster grundlægges under interaktioner i 
den tidlige barndom og går igen senere i livet (Carver et al., 1992). En af de 
helt centrale pointer er, at den tidlige objektrelation (mor-barn), er af særlig 
betydning for barnets personlighedsdannelse (Bowlby, 1958; Winnicott, 
1986). Objektrelationsteoretikerne ligner på mange måder tilknytningsteoreti-
kerne, især hvad angår tanken om, at den tidlige mor-barn interaktion og til-
fredsstillelsen af de fysiske og psykiske behov på et præverbalt udviklingssta-
dium med fokus på at moderens evne til empatisk indlevelse, er afgørende for 
tilliden til senere objektrelationer (Winnicott, 1986). Men objektrelationsteo-
retikerne vægter mere dannelsen af et differentieret selv, og har mere fokus på 
affektens betydning for selvets udvikling.  
I forhold til denne differentiering mener f.eks. Winnicott, at en angst for tilin-
tetgørelse kommer af en overdreven indgriben, som skaber en ekstrem følelse 
af hjælpeløshed, mens ”den gode mor” kan rumme barnets følelse af omnipo-
tens og dermed bibringer en illusion af, at barnet slet ikke er hjælpeløst. Dette 
er nødvendigt for, at barnet kan føle tillid til verden og sine egne styrker og 
evner for at begynde at differentiere og individuere. Et sandt selv udvikles da 
gennem moderens gradvise aftagende indflydelse og kontrol. Hvert skridt går i 
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retning af kontakt med omverdenen og forstærker grænserne mellem selv og 
anden. Er barnet derimod hjælpeløst, trækker det sig tilbage i udviklingen af et 
falskt selv, som nærmere udtrykker et spejlbillede af moderen, sådan som hun 
har “dresseret” barnet til at være i forhold til hendes egne behov. Hvis det fal-
ske selv bliver ”sandt” (dominerer), opstår en tomhedsfornemmelse, idet det 
sande selv ikke engagerer sig i verden. Det falske selv virker på en måde som 
et forsvar for det sande, som skjules fra omgivelserne for derved at være usår-
ligt (Andkjær Olsen et al., 1996; Winnicott, 1986; Winnicott, 1953).  
R. Fairbairn vægter i endnu højere grad, at kvaliteten af objektrelationen er 
bestemmende for graden og typen af affekt (lyst/ulyst). Ved svigtende mater-
nel kærlighed og pleje fraspalter barnet de negative dele af objektet, internali-
serer disse og påtager sig skylden for dem, mens objektet udenfor er renset og 
bliver idealobjekt for barnet, som det skal efterleve. Dette betyder netop, at 
graden af internaliserede onde objekter øges, og risikoen for patologi dermed 
tilsvarende øges, idet barnet identificerer sig med kvaliteten af objektrelatio-
nen (Andkjær Olsen et al., 1996; Fairbairn, 1986; Varvin et al., 1998). Fair-
bairn peger endvidere på, at hvis ikke relationen primært er tilfredstillende og 
ikke formår at bekræfte og rumme barnet, er der en fare for, at barnet skaber 
en barriere mellem sig selv og objekter. Han/hun fjerner sig og trækker sin li-
bido61, evt. helt dertil, hvor al emotionel og fysisk kontakt med andre er ude-
lukket eller al interesse for verden fjernes, eller alting bliver meningsløst. Li-
bidoen rettes så mod internaliserede objekter, og individet bliver introvert 
(Fairbairn, 1986). 
M. Balints udviklingsteori kan også vise sig at rumme aspekter til inspiration 
for, hvorledes EN i en regressiv proces kan tænkes at opstå. Ligesom Fairbairn 
(jf. fodnote 51) mente Balint heller ikke, at libido og dødsdrift er primære. Fø-
lelser opstår af frustration i den tidlige spædbarnealder, hvor en grundbrist el-
ler mangel kan etableres, hvis ikke frustrationen imødekommes af moderens 
(objektet) respons. Ideelt set sker der i den tidlige opvækst en harmonisering 
mellem 2 relationsformer: Den oknofile, som er en reaktion på separationsang-
sten fra objektet, hvor barnet klamrer sig til det uundværlige objekt, og hvor 
barnets egen udvikling kan hæmmes. Den anden form kaldes filobatisk, og er 
kendetegnet ved et ubehag ved intimitet og andres afhængighed af én, man 
stræber i og for sig efter ensomheden. Opnår man ikke balance mellem disse 
relationsformer, præges éns relationsmønster heraf videre i livet (Andkjær Ol-
                                                           
61  For Fairbairn er libido ikke samme drift som hos Freud. Menneskets drift er en objekt-

søgende (relationel) kapacitet, og libidoen opstår i og er bestemt af objektrelationen.  
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sen et al., 1996). Det er således især den filobatiske relationsform, der synes at 
være af relevans for EN. 
Disse objektrelationsteorier kan, for mig at se, rumme  flere relevante pointer i 
forhold til forståelsen af traumeofre præget af EN. Jeg skal ikke her søge at 
opstille en sådan teori, men må dog argumentere nærmere for de præcise 
aspekter, jeg ser potentielt relateret til EN.  
For det første kombinerer teorierne intrapsykiske og relationelle forhold og 
kan dermed muligvis forklare såvel den fænomenologiske “forfladigelse” eller 
“begrænsing” som den sociale tilbagetrækning. Dermed lægges en del af for-
klaringen muligvis også uden for individet, hvilket er et nyt perspektiv på EN, 
som kan vise sig at give nye muligheder for intervention. Tanken om, at man i 
oplevelsen af den totale underkastelse og oplevede hjælpeløshed kan regredie-
re til en tilstand, som er sammenlignelig med det præverbale barnestadium, er 
dog en forudsætning for teoriernes berettigelse. Og tanken om objektets (det 
onde) responderen og kvalitet, i en sådan tilstand, som årsag til individets se-
nere relationelle vanskeligheder, forudsætter desuden, at der er tale om trau-
mer, hvor der har været en egentlig forbryder (objekt), og er således muligvis 
sværere til forklaring af EN i f.eks. tabstraumer og naturkatastrofer.  
Winnicotts “falske selv” og tilhørende tomhedsfølelse som følge af en domi-
nant persons  “dressering” og undertrykkelse af det sande selv, resulterende i 
et manglende engagement i verden, synes i en overført betydning at kunne væ-
re sammenlignelig med både den fænomenologiske del af EN og den nedsatte 
interesse i relationer og aktiviter. Tanken om det “falske selv” som forsvar 
mod omgivelsernes “angreb” på det “sande selv” ligner desuden lidt Liftons 
tanker om ikke at engagere sig i sociale relationer, fordi man da samtidig er 
sårbar. Men for Lifton er det dødsangsten, man risikerer at konfronteres med 
og ikke angsten for et “angreb” fra sine relationer.  
Overfører man Fairbairns teori til tanken om regressionen til hjælpeløshed og 
forbryderen som utilfredsstillende objekt, kan den muligvis få relevans for EN 
som dissociativt fænomen. Fraspaltningen og internaliseringen af og dermed 
identificeringen med det onde objekt kunne være en model for forklaringen 
på, at man senere trækker sig fra sociale relationer. Man er så at sige optaget 
af “den onde” del af objektrepræsentation,  har påtaget sig skylden og engage-
rer sig dermed ikke i verden. Fairbairns vægt på, at fremtidige objektrelationer 
“farves” af den affektive kvalitet af objektrelationen til den person, som har 
“magt over” éns liv eller død, kan også være af relevans for EN og den sociale 
tilbagetrækning forbundet hermed. 
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Balints beskrivelse af den grundbrist, der kan opstå som følge af maternelt 
svigt, ligner Winnicotts og Fairbairns tilgange, men han adskiller sig ved at 
beskrive de to relationsformer, hvorimellem man ideelt set skal opnå ligevægt. 
Ved den manglende tilfredsstillelse af frustrationen, som kan sammenlignes 
med frustrationen i traumesituationen, kan en konsekvens således være, at 
man søger ensomheden og ikke nyder intimitet og nærvær.  
Disse uddrag er således blot forslag til, hvorledes man kan overføre objektre-
lationsteorier til EN forbundet med traumet. Primært synes de relevante, fordi 
de inddrager de relationelle problemer ved EN samt giver nogle mulige mo-
deller for, hvorledes følelser kan fraspaltes. Der findes mange andre objektre-
lationsteorier, også nyere teorier, som kan vise sig at have relevans. Her er 
blot udvalgt nogle klassiske til inspiration. 

5.2. Kognitions- og indlæringsteorier 
Generelt set, dominerer kognitive teorier litteraturen inden for PTSD, og der 
findes mange forskellige modeller for individets perception og processering af 
traumer (Dalgleish,1999). Retningen er fremkommet som en reaktion på de 
klassiske indlæringsteorier, hvor man overvejende anskuede individets adfærd 
som ren stimuli-respons og negligerede individets intrapsykiske mekanismer. 
Men indlæringsteorierne indgår dog ofte i kognitionspsykologien, i den for-
stand, at man kan anskue kognitionspsykologien som en udbygning heraf og 
en nærmere beskrivelse af processerne, der foregår mellem stimuli og respons. 
Der findes således et bredt spektrum af kognitions- og indlæringsteorier (K/I), 
som alle har fokus på, hvorledes vi perciperer, lagrer og reagerer på begiven-
heder, men som varierer i forhold til, hvilket niveau de beskriver processerne 
på. Nogle vægter primært de biologiske mekanismer og mener, at eksperimen-
ter med dyr er anvendelige til og sammenlignelige med studiet af traumereak-
tioner hos mennesker, mens andre, i den anden ende af spektret, beskriver de 
højere kognitive processer, som sandsynligvis er mere specifikt menneskelige.  
I forhold til traumer, kan man overordnet sige om K/I-teorierne, at de typisk 
anskues ud fra antagelsen, at personens psykiske og biologiske “coping”-
mekanismer overvældes af en begivenhed, og at indre og ydre ressourcer ikke 
kan mestre den ydre trussel, hvilket svarer til Lazarus’s forståelse af stress, 
hvor han mener at stress er reaktionen på ikke at kunne mestre en trussel, og 
hvor personens ressourcer dermed overstiges (Folkman & Lazarus, 1985, Jind, 
1998; Saporta et al, 1992, Nielsen, 1995). Skemabegrebet er for kognitions-
psykologerne centralt, idet det danner baggrund for individets fortolkning af 
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verden og dermed dets adfærd heri. Således er tanken overordnet, at tanker, 
følelser og adfærd er relateret i en cirkulær proces, men hvor fokus og inter-
vention er på tankeniveauet. Tanker aktiverer simultant emotionelle og ad-
færdsmæssige (herunder fysiologiske) stress-responser, som videre aktiverer 
tanker o.s.v. Tankerne kan være og er ofte automatiske og præbevidste, hvor-
for adfærd og følelser kommer til at virke pludselige og ufrivillige, men de 
kan bevidstgøres og ændres voluntært og dermed ændre processen. De mere 
indlæringspsykologiske teorier har fokus rettet mod de betingede stimuli og 
responser, som aktiveres i den traumatiseredes hverdag i situationer, der kan 
minde om traumet. Derved er deres fokus mere rettet mod de automatiske pro-
cesser og adfærd, og interventionsniveauet er nærmere relateret til ekspone-
ringen i de aktiverende stimuli-situationer og udslukningen af de automatiske 
responser, ved oplevelsen af, at traumet ikke gentager sig i situationen (Ba-
soglu, 1992; Carver et al., 1992; Rosenberg et al., 1998)  
Da der ikke er skarpe skel imellem disse teorier, og de ofte anerkender og dra-
ger på hinandens viden og erfaring, vil jeg ikke her opstille dem adskilt, men 
behandle dem under ét. Der findes som nævnt flere PTSD-relaterede teorier, 
men ikke særlig mange forholder sig specifikt til EN. Her er derfor valgt kun 
at præsentere nogle, som specifikt anlægger et særligt fokus på EN. 
Horowitz (1976) er en af de teoretikere, der dels har bidraget til forståelsen af, 
hvorledes stressresponserne udvikler sig i fasiske forløb, omend man i dag an-
skuer faserne som ikke-fastlagte og variable. Han er tilsyneladende den største 
inspirationskilde til teoretiske indfaldsvinkler til EN, idet hans forklaringer går 
igen i den meste litteratur, omhandlende EN. Teorien er såvel psykoanalytisk 
som kognitivt inspireret. Den er dog ikke specifikt om EN, men derimod om 
benægten og invasion, som indgår i en alternerende, dialektisk proces efter op-
levelsen af en traumatisk begivenhed. Som tidligere beskrevet lægger Horo-
witz dermed ikke fokus på Vagtsomhedsdimensionen. For Horowitz er benæg-
ten en undgåelsesform, som i sin bevidste og erkendte form er egentlig undgå-
else samt bevidstheden om EN, mens den mere ubevidste form er EN, som ik-
ke kan måles direkte ved f.eks. selvrapportering. Invasion er derimod ufrivilli-
ge påtrængende og forstyrrende drømme, tanker, følelser mv. Horowitz me-
ner, at det, der sker i traumatiseringen, er, at informationen fra traumesituatio-
nen ikke stemmer overens med offerets etablerede indre mentale skemastruk-
turer for verden, sig selv og for andre mennesker. Det giver så at sige ikke 
mening. På grund af psykens tendens til en sammenligning af begivenheder 
med indre modeller baseret på tidligere erfaring (”completion tendency”) me-
ner han, at man søger at skabe ligevægt mellem realiteterne og de indre mo-
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deller gennem fortsat processering. Således resulterer en effektiv processering 
i tilpasninger af såvel information som skema, således at oplevelsen er integre-
ret som en del af ens liv og historie. Når den kognitive integration imidlertid 
svigter, indtræder psykologiske forsvarsmekanismer for at holde informatio-
nen om begivenheden ubevidst, og det er i denne sammenhæng, EN opstår 
som del af benægtelsen. Disse informationer vil dog før eller senere bryde ind 
i bevidstheden i form af invaderende flashbacks, mareridt, påtrængende tanker 
o. lign. Herefter igangsættes den alternerende og dialektiske proces, hvor epi-
soder af invasive ideer og forestillinger, eller emotionsoverstrømmelse kan 
indtræde, afløst af benægtelsen, i forsøget på at skærme sig mod nye smerte-
fulde oplevelser. Disse to modsætninger af kraftige emotionelle overstrøm-
melser og afskærmningen herimod optræder således i et fasisk forløb. Der er 
tale om en spændingstilstand mellem på den ene side at ville fortrænge og på 
den anden at assimilere begivenheden i sin eksisterende forestilling om ver-
den, en spænding, som dog til sidst normalt vil ende i en integration. Men 
hvor dette ikke lykkes, og informationssystemet overbelastes, kan resultatet 
være PTSD. Der er således tale om normalreaktioner på unormale omstændig-
heder, men som ved PTSD bliver fastlåste og ufuldendte (Horowitz et al., 
1979, Horowitz, 1993; Dalgleish, 1999; Elsass, 1995; Joseph, 1999; Williams, 
1999; Bustos, 1992; Wilkinson, 1983; van der Kolk, 1996b; Litz, 1992; Foa, 
1996; Heuton, 1999). 
Selvom Horowitz’s teori således primært er formuleret i kognitive termer, er 
aspektet omkring EN psykodynamisk. Horowitz opfatter EN som resultatet af 
en ubevidst forsvarsmekanisme mod angsten og ubehaget ved de invaderende 
uintegrerede minder. EN er i en vis forstand både en reaktion på og et middel 
mod angst som følge af invasion. For at EN skal ophøre, skal konkrete og 
emotionelle minder aktiveres, integreres og lagres kognitivt som en erkendt 
begivenhed. Horowitz forklarer desuden den sociale tilbagetrækning med, at 
det er den følelsesmæssige “forfladigelse”, der medfører, at personen interage-
rer anderledes end tidligere med sine sociale relationer, på en måde, som kan 
krænke de mennesker, man i virkeligheden har mest brug for (Horowitz, 1993; 
Horowitz et al., 1991).  
Som det tidligere er nævnt, sidestilles EN med andre former for undgåelse, 
som optræder i benægtelsesfasen. Horowitz’s teori forklarer altså ikke eventu-
elle forskelle mellem mekanismerne bag EN og andre undgåelsesformer og 
derved ikke, hvad der er specifikt ved EN. De øvrige benægtelsesrelaterede 
symptomer optræder efter samme mekanismer som EN. Horowitz angiver dog 
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som nævnt, at EN er en ubevidst proces til forskel fra de øvrige, men forklarer 
ikke forskellene i mekanismerne bag processen nærmere. 
E. Foa et al. (1989; 1992; 1995; 1996) har derimod i flere artikler behandlet 
EN specifikt og opfordret til adskillelsen fra en mere aktiv, bevidst og volun-
tær undgåelsesform. Inspireret af kognitiv informationsprocesseringsteori an-
tages det, at traumerelaterede stimuli aktiverer frygt-netværk af erindringer fra 
traumesituationen, som igangsætter genoplevelsessymptomer og medfører se-
lektiv opmærksomhed til potentielle trusler i omgivelserne. I disse netværk 
rummes såvel information om kognitive, adfærdsmæssige og fysiologiske re-
sponser. Forsøg på at undertrykke aktiveringen af disse netværk leder ifølge 
teorien til undgåelse og EN, og i lighed med Horowitz’s teori, kan sympto-
merne først bedres, når traumet og traumerelateret information (“cues”) er 
processeret og integreret i personens hukommelsesstruktur. Hertil kræves, at 
frygtnetværket aktiveres med alle dets komponenter (adfærd, kognition, fysio-
logisk respons), således at de kan modificeres, og desuden at den “frygtede” 
information (f.eks. et invasionssymptom) er tilgængelig, således at den kan 
integreres i den overordnede hukommelsesstruktur. Centralt og medierende 
for den effektive integration af traumet (og “cues”) er ifølge Foa graden af 
forudsigelighed og kontrollerbarhed (Foa et al., 1989; Dalgleich, 1999). Dertil 
kommer bl.a. graden af Undgåelse og EN, som ligefrem menes at være relate-
ret til graden og varigheden af PTSD (Foa et al., 1989). Udgangspunktet for 
hendes hypoteser er bl.a. baseret på fund fra både eksperimenter med dyr og 
mennesker, hvor man f.eks. har målt fysiske smertetærskler ved forskellige 
grader af stresspåvirkning, forudsigelighed og kontrollerbarhed med situatio-
nen (Foa, 1992; 1996). Det er primært i forhold til disse studier, at EN og 
Undgåelse adskilles som forskelligartede fænomener62. Foa et al. (1992; 1996) 
foreslår på baggrund af gennemgangen af disse studier, at EN er knyttet til en 
passiv undgåelsesform, som ligner den indlærte hjælpeløshed, man ser hos 
dyr, der udsættes for gentagne stressaktiverende situationer uden mulighed for 
at stoppe/ændre den stressproducerende situation. EN adskiller sig fra en mere 
aktiv form for Undgåelse, som er stærkere forbundet med flugtadfærd. Endvi-
dere adskiller de to former sig ved at manifestere sig forskelligt i forhold til 
graden af kontrollerbarhed (mulighed for at påvirke udfald af situation) og 
forudsigelighed (signal/varsel om kommende stressproducerende situation). 
Gentagen  
                                                           
62  Yderligere bekræftet af det faktoranalytiske studium, gennemgået tidligere (Foa et al., 

1995). 
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udsættelse for ukontrollerbare situationer aktiverer tilsyneladende øget vagt-
somhed og øget frygt, og som forsvar herimod en vedvarende udskillelse af 
fysiologisk smertenedsættende stoffer (endogene opiater) i hjernen, som anta-
ges at være årsag til “den følelsesmæssige forfladigelse”. Desuden medfører 
det en højere grad af passiv undgåelsesadfærd (“freezing”/tilbagetrækning) og 
en mindsket evne til aktive undgåelsesstrategier (flugt). Også ved uforudsige-
lighed (intet varsel) om en kommende stressprovokerende situation, skabes 
øget stress/frygt, hvorpå man reagerer med EN (analgesi63 og passiv undgåel-
se) (Foa et al., 1992). 
Undgåelse er således ifølge Foa et al., (1992; 1995; 1996) en mere strategisk 
og aktiv undgåelsesform, som repræsenterer flugten fra situationen, end den 
mere passive, automatiske og biologisk medierede EN, som nærmere repræ-
senterer underkastelsen og en biologisk smertenedsættelse samt en efterføl-
gende resignation. Da integrationen af traumet ifølge Foa et al. kræver aktive-
ring og modifikation af den samlede hukommelsesstruktur, er aktiv undgåelse 
mindre hæmmende herfor end EN. Dette fordi den aktivt undgående adfærd 
terapeutisk kan eksponeres for den stressprovokerende situation uden reel 
flugt, og dermed få aktiveret og bearbejdet oplevelsen i sin helhed (alle kom-
ponenterne af adfærd, kognition og fysiologisk respons), mens EN er sværere 
at hindre, da det er en automatisk og involuntær mental proces (Foa et al., 
1992; 1989; 1995;1996).  
Foa et al’s teoretiske synspunkter og konklusioner om EN accepteres og cite-
res i mange artikler, hvor EN nævnes, hvilket dog til dels kan skyldes, at der 
kun er få eksisterende teorier om EN. Teorien er væsentlig og velbegrundet, 
men man må dog stille spørgsmål ved den eksperimentelle baggrund for teori-
en. Den fænomenologiske del af EN måles ikke i disse studier. Det er spørgs-
målet, om en fysisk smertegrad/-tærskel ved dyr og mennesker64 målt i et la-
boratorium er sammenlignelig med den psykologiske form for EN, med di-
stancering fra omgivelserne og et begrænset følelsesspektrum, begrænsede 
fremtidsudsigter og en nedsat interesse. Dette må naturligvis undersøges og 
sammenlignes i kliniske såvel som eksperimentelle studier fremover. Ikke de-
sto mindre giver teorien et bud på nogle af mekanismerne bag adskillelsen af 
EN og Undgåelse, som inddrager såvel den adfærdsmæssige som fysiologiske 
del af EN. Den kognitive komponent er også medtaget og er i og for sig cen-
                                                           
63  Smertenedsættelse 
64  En udbredt måde at måle smertetærskelen ved mennesker er f.eks. at måle hvor lang tid, 

de kan holde hånden i isvand. 
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tral, idet den kognitive integration er afgørende for symptomernes aftagen. På 
den anden side fylder beskrivelsen af den kognitive proces ikke meget i teori-
en, og man får dermed i nogen grad indtryk af, at den fænomenologiske ople-
velse af såvel traume som symptomer overses. Til gengæld inddrager den et 
væsentligt aspekt, som endnu ikke har været påpeget, idet den inddrager nogle 
situationelle forhold (kontrol og forudsigelighed), som tilsyneladende også in-
fluerer EN.  
En teoretiker (og empiriker), der i endnu højere grad inddrager alle kompo-
nenterne af EN er B. Litz (Litz, 1992; Litz et al., 1997). Litz fremstiller 3 hy-
poteser om EN baseret på en omfattende kognitiv informationsprocesserings-
teori, formuleret af H. Leventhal (1984, ifølge Litz, 1992). Denne skal således 
først kort præsenteres, som Litz (1992) fremstiller den:  
I Leventhals “perceptuelt motoriske” teori er emotionelle reaktioner en synte-
se af 3 processeringsniveauer i ét system: 1) ekspressivt–motorisk,  2) skema-
tisk og 3) konceptuelt (Litz, 1992). Det ekspressivt-motoriske niveau beror på 
medfødte, fundamentale emotionelle tilstande og responser (fysiologisk og 
ekspressiv adfærd), som aktiveres involuntært og automatisk i mødet med in-
dre tilstande eller ydre stimuli. Det skematiske niveau består af skemaer, op-
bygget i erfaringen med emotionelle tidligere oplevelser, som aktiveres i mø-
det med relaterede stimuli og organiserer den tilhørende oplevelse og adfærd. 
Det konceptuelle niveau repræsenterer menneskets rationelle evne til at reflek-
tere over og konkludere på oplevelser i og responser på mødet med omgivel-
serne. I usikre eller ukendte situationer er man her i stand til at danne antagel-
ser, forventninger og attribueringer om disse og voluntært og bevidst at bear-
bejde den nye information. Med redskaberne på dette “høje” processeringsni-
veau kan man voluntært aktivere sine skematiske repræsentationer og modifi-
cere sine mere “automatiske” emotionsreaktioner og -oplevelser, tilhørende 
det mere fundamentale processeringsniveau, ved f.eks. at hæmme de affektive 
reaktioner, i mødet med og vurderingen af traumerelaterede “cues” (Litz, 
1992).  
Litz (1992) peger således på nogle konsekvenser af teorien i relation til EN: 
- at man uanset traumer besidder evnen til at opleve og udtrykke emotioner, 

idet denne er medfødt (det ekspressivt/motoriske niveau). Responsen 
kommer dog ikke til udtryk, hvis skema- eller konceptuel processering ak-
tiveres til modifikation af perceptionen.  

- at man uanset traumer besidder skemaer for utraumatiske og positive emo-
tionsoplevelser, men at tilgængeligheden hæmmes p.g.a. de traumerelate-
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rede skemaers aktivering, som udover intense emotioner kan rumme EN, 
hvis EN var “reaktionen” i traumesituationen. Når ét skema er aktiveret, 
kan et andet således ikke trænge frem.  

- at man efter et traume kan etablere ændrede fundamentale antagelser og 
forventninger om sikkerhed og forudsigelighed, som påvirker oplevelsen af 
interpersonelle relationer negativt. Med tiden kan disse udvikle sig til rigi-
de og maladaptive konceptuelle systemer, som ved “top-down” processe-
ring styrer og farver reaktioner relateret til de to andre niveauer – såvel i 
forhold til positive, negative og interpersonelle begivenheder. Eksempelvis 
kan personer med krigserfaringer, som har medført tab af nære venner, føre 
til en rigid forventning om, at det ikke er værd at engagere sig i relationer, 
da man alligevel mister dem. Strategier, som havde overlevelsesværdi i 
krigen, bliver således overført og anvendt i hverdagen over for éns sociale 
relationer, såsom undgåelse af intimitet og affekt, til hæmning af emotio-
nelle aktiveringer. 

Litz drager dermed hypotesen, at EN skal anskues som et fænomen som er 
sammensat af flere komplekse faktorer. Der er formentlig tale om en egentlig 
skade i selektionen af emotionelle responser, og hvor emotioner af positiv ka-
rakter er hæmmede ved PTSD-ofre med EN. Når man ikke får sådanne positi-
ve emotionsoplevelser, får man heller ikke ny information (feedback) om be-
givenheder i sin hverdag til afkræftelse af de negative oplevelser. Derimod får 
man flere negative emotionsoplevelser, fordi det skematiske “traumenetværk“ 
dominerer hos personer med PTSD (Litz, 1992, Litz et al., 1997). 
Han anerkender og uddyber dermed kompleksiteten i EN, idet han kombinerer 
alle 3 komponenter af EN. EN opstår, som reaktion på invaderende og stress-
producerende symptomer, hvilket svarer til Horowitz’s og Foa et al.’s hypote-
ser. Den rummer såvel en biologisk komponent, hvor Litz foreslår denne som 
resultatet af en “energimæssig” udmattelse efter en langvarig mestring af de 
invasive symptomer og den øgede vagtsomhed (Litz et al., 1997). EN er dog 
også resultatet af den adfærdsmæssige undgåelse af emotionsprovokerende 
stimuli/situationer, men Litz mener især det er undgåelsen af de positive emo-
tioner, der har betydning for EN, fordi man da ikke får “afkræftet” sine nega-
tive forventninger om udfaldet af situationerne (f.eks. at interpersonel kontakt 
resulterer i noget behageligt). Den primære igangsættende mekanisme i EN 
anskues dog tilsyneladende at være kognitiv. Det er på det “konceptuelle” pro-
cesseringsniveau, at man efter et traume modificerer sine skematiske forvent-
ninger og evt. også basale antagelser, hvilket påvirker, hvorledes man percipe-
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rer og reagerer på emotionelle stimuli/situationer, og desuden hvorhen, man 
retter sin opmærksomhed. Der er tale om gensidige påvirkninger af de 3 kom-
ponenter, som forstærker hinanden, hvilket resulterer i manifestationen af EN. 

5.3.  Opsamling og diskussion af psykodynamiske og kognitive teori-
er af relevans for EN 

De psykodynamiske teorier: 
Kun en enkelt af de gennemgåede psykodynamiske teorier (Lifton) er således 
specifikt rettet mod EN i forbindelse med egentlige krisepsykologiske trau-
mer. Flere andre synes dog at beskrive fænomener, der kan sammenlignes 
med eller synes relevante herfor. Det er klart, at hver af teorierne er langt mere 
omfattende end, hvad der her er fremstillet, og at de ofte anvendes i helt andre 
sammenhænge og relateres til andre typer af patologi. Her er blot uddraget 
nogle pointer, som har syntes potentielt relevante. Således kunne EN anskues 
fra flere vinkler inden for den psykodynamiske tilgang, som jeg her vil søge at 
skitsere:  
EN kunne anskues som:  
- et primitivt forsvar (benægten) mod angst som følge af ego’ets utilstrække-

lige mestring af indre impulser og/eller ydre trusler, eventuelt manifeste-
rende sig i somatiske symptomer.  

- en blokering af emotioner og en adfærdmæssig hæmning som følge af at 
have oplevet den totale underkastelse i traumet og nu fremover at være 
blevet sat i en overvagtsom tilstand  

- et forsvar mod dødsangsten, som man konfronteredes med i traumet. Rela-
teret hertil en undgåelse af sociale relationer, fordi de repræsenterer livet 
og dermed også døden. 

- et dissociativt fænomen, hvor personen akut distancerer sig fra begivenhe-
den og så at sige sættes i en ændret bevidsthedstilstand, fordi personens øv-
rige forsvarsmekanismer er nedbrudt.  

- skadede relationer og basal mistillid til verden som følge af nedbrudt eller 
rystet basal tillid, hvor personen ikke opnåede beskyttelse fra “primære 
omsorgsgivere”. 

- aktiveringen/dannelsen af et “falskt selv” som følge af at være underkastet 
“forbryderen” i en total hjælpeløshed. Ved undertrykkelsen af det “sande 
selv” trækker personen sig fra omgivelserne og engagerer sig ikke heri, 
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hvorved en tomhedsfølelse opstår. Undertrykkelsen af det “sande selv” og 
etableringen af det “falske” sker bl.a. som forsvar mod omgivelsernes po-
tentielle angreb mod det “sande selv”. 

- skadede objektrepræsentationer og selvbillede som følge af fraspaltningen, 
internaliseringen af og identifikationen med “den onde kvalitet ved objekt-
relationen“ (forbryderen) i den hjælpeløse tilstand. Efterfølgende skabes 
fysisk og psykisk barriere til andre objekter (sociale relationer); personen 
retter al “energi” mod sig selv og distancerer sig fra omgivelserne. 

- en grundbrist, som følge af frustrationen i den hjælpeløse tilstand, hvor 
man ikke hjælpes ud af situationen, men tværtimod oplever overgreb fra 
den person, som styrer éns skæbne (“forbryderen”). Man oplever ved over-
grebet og den ekstreme styring af sit liv i den såkaldte “filobatiske” relati-
onsform, hvor intimitet er ubehageligt, og man flygter ind i eller stræber 
mod ensomheden. Dette præger fremover éns relationsform, hvis ikke en 
grad af “oknofil” relatering på en eller anden måde kan opnåes, således at 
man oplever en vis grad af samhørighed og afhængighed af sine relationer.  

Uanset at disse teorier overvejende er udviklingspsykologiske, synes deres be-
skrivelse af grundlæggende psykologiske mekanismer at kunne få potentiel 
betydning for forståelsen af EN. Dette forudsætter måske, at det voksne men-
neske, presset ud i konfrontationen med døden, kan regrediere til et præverbalt 
stadium og være lige så sårbart og formeligt som det spæde barn. En anden 
anvendelsesmulighed kunne dog også være i forhold til prædisponering for 
EN i mødet med traumer. Her tænkes på, at mennesker med de beskrevne tid-
lige relationelle og udviklingsmæssige skader og svigt muligvis er mere sårba-
re for at reagere med EN i en traumesituation. Det er klart, at sådan som teori-
erne her er fremstillet, må man foreløbig anskue dem som abstrakte modeller, 
som blot rummer muligheder.  
De psykodynamiske teorier vedrører således primært en automatisk og ube-
vidst regression til et udviklingsmæssigt tidligt tidspunkt, hvor mere eller 
mindre hensigtsmæssige psykiske forsvar tages i brug. Teorierne kan eventuelt 
relateres til især den dybere emotionelle fænomenologi og til den relationelle 
distancering i EN. Men de fleste af teorierne synes at mangle inddragelsen af 
betydningen af, at mennesket gennem livet har gjort sig erfaringer og dannet 
sig forventninger samt møder begivenheder med visse erfaringsbaserede og 
erkendelsesmæssige forudsætninger. Ikke alle møder traumet med oplevelsen 
af den totale hjælpeløshed, og da synes de psykodynamiske teorier at komme 
til kort. Også i forhold til de øvrige dele af PTSD (Undgåelse, Invasion og 
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Vagtsomhed), som EN trods alt er en del af, synes de psykodynamiske teorier 
overvejende ikke at imødekomme. Man savner således i de fleste af disse teo-
rier en forholden sig til det, at mennesket ikke udelukkende er styret af og rea-
gerer på ubevidste dynamiske kræfter, men også er et perciperende og erken-
dende individ som handler på baggrund af mere eller mindre rationel tænkning 
og tidligere erfaring. Denne del fokuserer de kognitive teorier til gengæld på. 
De kognitive teorier: 
For de kognitive teorier er der tale om et helt andet “niveau”, hvorpå man for-
klarer EN. Man forsøger i højere grad at give detaljerede beskrivelser af pro-
cesserne bag symptomudviklingen, snarere end at udforske den fænomenolo-
giske følelsesmæssige oplevelse af såvel traumesituationen som symptomerne. 
Teorierne om EN ligner grundlæggende hinanden og er overvejende enige om, 
at EN opstår som en reaktion på eller et forsvar mod invasive og stressprodu-
cerende symptomer og situationer. De er desuden enige om, at EN skal imø-
dekommes ved en aktivering af alle komponenterne af EN (fysiologisk, ad-
færd, kognition). Dog beskriver de processerne ud fra forskellige vinkler og 
fremsætter derved interessante hypoteser ud fra det “niveau” eller den “kom-
ponent”, de retter fokus mod.  
For Horowitz er EN således en normal, ubevidst mekanisme, som indtræder 
som led i en proces, hvor udefrakommende information skal integreres som 
skematisk repræsentation i personens hukommelsesstruktur. Først når integra-
tionen vedvarende ikke lykkes, bliver EN (og de øvrige optrædende sympto-
mer/mekanismer) patologisk. Horowitz lægger dermed i forhold til EN pri-
mært fokus på den fænomenologiske intrapsykiske del af EN og beskriver en 
psykodynamisk proces, hvor ubevidst forsvar indsættes for at hindre traumere-
laterede informationer i at trænge ind i bevidstheden. Bevidste og adfærds-
mæssige undgåelsesformer eksisterer sideløbende med EN som led i denne 
proces.  
Foa et al. anskuer ligesom Horowitz EN som et middel til at undgå og under-
trykke effekten af invasive symptomer og er enig i, at EN foregår på et mere 
ubevidst plan end andre typer af situationelle/adfærdsmæssige undgåelsesfor-
mer. Men forklaringen på EN er ikke i samme grad psykodynamisk og fæno-
menologisk baseret. Her lægges vægten primært på underliggende biologiske 
mekanismer, som udløses, fordi personen så at sige har givet op over for en 
mere bevidst og aktiv mestring af de smertefulde invasioner/erindringer. En 
indlært hjælpeløshed gør, at kroppen automatisk reagerer ved at udskille stof-
fer til at “dulme” smerten, i mødet med invaderende og stressproducerende 
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stimuli. Den adfærdsmæssige effekt heraf er en passiv interaktion med omver-
denen, som leder til omgivelsernes tilbagetrækning. Den sociale problematik 
ved EN er således ikke en flugt fra omgivelserne, men nærmere en nedsat ev-
ne til engagement i og respons på den, hvilket er forskellen fra aktiv undgåel-
se, som netop repræsenterer den aktive undgåelse af og flugt fra 
stress/emotions-producerende stimuli.  
Litz, lægger med baggrund i Leventhal’s model i højere grad end de to andre 
vægt på en kognitiv forklaring på EN i sine hypoteser men inddrager dog alle 
niveauerne og peger på, hvorledes de forskellige niveauer alle influerer EN. 
Overordnet foreslår Litz, at EN opstår som følge af en kognitiv “top-down” 
proces, hvor de affektive reaktioner “forvrænges” eller “modificeres” i percep-
tionen af truende stimuli, hvilket kan resultere i egentlige skadede perceptuelle 
og kognitive funktioner, hvor verden tolkes ud fra rigide maladaptive forvent-
ninger, hvilket videre påvirker personens generelle adfærd og følelsesliv. Den 
ændrede adfærd og de ændrede emotionsoplevelser påvirker og bekræfter vi-
dere personens “negativt” ladede perception og kognition i en cirkulær proces. 
Som led i processen indgår desuden udskillelsen af biologiske stoffer (tilsva-
rende Foa et al., 1992) som følge af udmattelsen af de affektive og kognitive 
ressourcer, brugt i mestringen af de invaderende symptomer og den øgede 
vagtsomhedstilstand. Det er således svært éntydigt at vurdere EN som en vo-
luntær mestringsstrategi hos Litz. I udgangspunktet er det en aktiv og måske 
også voluntær undgåelsesstrategi, hvad angår den kognitive top-down proces-
sering samt den adfærdsmæssige situationsundgåelse, men den biologiske æn-
dring påvirker også individets tilstand, hvorved en automatisk og ubevidst 
mekanisme også må siges at bidrage til fænomenet. 
Overvejende er teoretikerne således enige om de 3 niveauer, men hvor Horo-
witz et al. og Foa et al. anskuer EN som et automatisk og ubevidst forsvar 
mod invasion og angst, opstiller Litz muligheden for et mere aktivt, kognitivt 
led i processen. Litz inddrager i højere grad den kognitive vurderings betyd-
ning for, at mennesket voluntært kan ændre dets basale (positive) emotioners 
betydning eller hæmme deres udtryk. Litz’s teori giver da muligvis også et 
anvendeligt bidrag til at forstå problematikken ved forskelligartede emotioner, 
hvor Foa et al. og Horowitz et al., og i øvrigt flere af de psykoanalytiske, pri-
mært forholder sig til angst og ikke til de basale emotioner.       
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Følgende hypoteser om/aspekter ved EN blev altså foreslået fra K/I-
teorierne: 
- EN er en reaktion på og et middel mod invaderende symptomer og dertil 

relaterede emotionelle responser. 
- For Horowitz og Foa et al. er EN en ubevidst mekanisme, men Horowitz 

anskuer den som led af et psykodynamisk forsvar, mens Foa beskriver den 
som en biologisk reaktion (udskillelse af endogene opiater).  

- Både EN og adfærdsmæssig Undgåelse handler om undgåelse af Invasion 
og Vagtsomhed. Men EN adskilles fra undgåelse ved at være ubevidst, au-
tomatisk, biologisk baseret, og relateret til en oplevelse af magtes- og hjæl-
peløshed, som medfører en passiv adfærd, mens adfærdsmæssig undgåelse 
er mere aktiv, strategisk og handlingsbetonet, og relaterer sig til “flugten fra 
frygten”. 

- EN medieres bl.a. af graden af oplevet kontollerbarhed og forudsigelighed, 
således at en høj grad af EN kan være forbundet med en lav grad af kontrol-
lerbarhed og forudsigelighed. 

- EN er ikke en skade på de basale emotioner og evnen til at udtrykke disse, 
men derimod en selektiv opmærksomhed væk fra positive og henimod nega-
tive emotionelle stimuli/situationer. 

- Positive emotionelle responser blokeres dels af en ændring af kognitive 
basale antagelser, som medfører en ændret kognitiv (negativ) “fortolkning”, 
og dels af at traumerelaterede skemata (negative) konstant er aktiverede. 

- Den sociale problematik ved EN skyldes 1) en mere passiv interaktion og 
respons på omgivelserne, som får omgivelserne til at trække sig, eller 2) en 
undgåelse af social interaktion, fordi sociale relationer er emotionsprovoke-
rende. 

- EN er et komplekst fænomen, sammensat af såvel en kogni-
tiv/fænomenologisk, en adfærdsmæssig og en biologisk komponent, der 
indgår i et dialektisk og dynamisk forhold.  

- Ophør af EN kræver aktiveringen af alle komponenterne og en bevidstgø-
relse om og en kognitiv integration af de emotionsprovokerende og “uhånd-
terlige” aspekter ved traumet. 

Ovenfor er således fremhævet forskellige perspektiver på, hvorledes EN mu-
ligvis kan forklares og beskrives. I og med, at EN ikke har været anskuet som 
et selvstændigt afgrænset fænomen og den empiriske viden herom endnu er 
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begrænset og uafklaret, findes der dog kun enkelte teorier, der direkte fokuse-
rer på EN. Dog synes andre teorier at kunne bidrage med aspekter, som kan 
vise sig relevante for et eventuelt EN-fænomen, og som desuden kan inspirere 
forskningen til at belyse disse aspekter med henblik på at etablere en empirisk 
afdækning af deres eventuelle relevans. Umiddelbart synes de i en vis forstand 
at supplere hinanden godt. De psykodynamiske teoriers fokus på de dybere 
emotionelle og personlighedsmæssige aspekter giver således et indblik i de 
fænomenologiske og i nogen grad de relationelle potentielle problematikker 
ved EN, især i forhold til selve traumatiseringen (situationen). De kognitive 
beskriver også “her-og-nu” situationen men går dybere ind i beskrivelsen af, 
hvorledes den udvikler og etablerer sig kognitivt, adfærdsmæssigt og i nogen 
grad fænomenologisk i tiden efter den traumatiske begivenhed. Hvad angår de 
teorier, der specifikt berører EN-relaterede aspekter, savner man dog i nogen 
grad et øget fokus på de relationelle problematikker ved EN, hvilket var bag-
grunden for inddragelsen af de tilknytnings- og objektrelationsorienterede teo-
rier. Det er muligt, at vanskelighederne med sociale relationer er en sekundær 
og afledt følge af den intrapsykiske forandring, og at årsagen til tilbagetræk-
ningen således skal “placeres” i individet. Sammenhængen kunne også tænkes 
at bero på omgivelsernes respons på et traumatiseret individ, således at perso-
nen som følge af et oplevet svigt i omgivelserne, reagerer med den intrapsy-
kiske følelsesmæssige “begrænsning” og interessemæssige tilbagetrækning.  
Der kan som nævnt ikke etableres nogen endelig afgørelse, men ved videre 
forskning i EN kan i højere grad få afdækket relevansen af de teoretiske per-
spektiver. I denne afhandlings næste del, foretages forskellige statistiske ana-
lyser baseret på et omfattende datamateriale. Disse analyser inddrager materia-
le, som kan vise sig at være relevante for nogle af de teoretiske perspektiver, 
idet flere af de i undersøgelsen anvendte skemaer bygger på de overordnede 
teoretiske retninger. Jeg vil således vende tilbage til nogle af de teoretiske ind-
faldsvinkler til EN i afhandlingens 2. del.  
Forinden vil jeg dog kort søge at samle op på afhandlingens første del, som 
har søgt at afdække en del af den eksisterende empiriske og til dels teoretiske 
viden om EN. 
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KAPITEL 6. DELKONKLUSION 

Det overordnede mål med denne del af opgaven var således at undersøge, 
hvorvidt der i den faktoranalytiske forskning eksisterer empirisk belæg for en 
adskillelse af EN som et selvstændigt, afgrænset fænomen i PTSD. Alternativt 
er EN en del af Undgåelse, således som APA (2000) angiver.  
Baggrunden herfor var, at der synes at være utilstrækkeligt empirisk belæg for 
APA’s (2000) kriteriesammensætning, og at nyere undersøgelser indikerer en 
adskillelse af EN og Undgåelse. Endvidere er der på flere områder uoverens-
stemmelser i forståelsen, definitionen og vægtningen af EN i såvel det interna-
tionale som det amerikanske diagnosesystem.  
Uoverensstemmelserne viste sig i høj grad at afspejle sig i den eksisterende 
faktoranalytiske forskning. En gennemgang og sammenligning af disse studier 
med henblik på vurdering af deres empiriske anvendelighed til at danne belæg 
for be- eller afkræftelse af DSM-IV’s 3-faktorstruktur, viste sig at være særde-
les kompliceret. Der er således store variationer i undersøgelsernes statistiske 
metoder, hvor marginale forskelle får væsentlig betydning for såvel antallet af 
etablerede faktorer som for indholdet af de enkelte faktorer. Endvidere har de 
anvendte spørgeskemaers indhold og udformning en væsentlig betydning for 
vurderingen af de fremkomne faktorer. Der viste sig i gennemgangen et 
enormt behov for harmonisering af krav til de faktoranalytiske studier, med 
henblik på at kunne sammenligne studiernes resultater både i forhold til antal-
let og indholdet af faktorer.   
Den grundige og kritiske gennemgang af de i alt 23 studier, som, efter en om-
fattende litteratursøgning, må antages at være de fleste på området65, har dog 
frembragt nogle træk, som man i vurderingen af sådanne studier kan holde sig 
for øje. I en vis forstand er der etableret et bedre og mere tilgængeligt ud-
gangspunkt for sammenligningsgrundlaget studierne imellem og for vurderin-
gen af fremtidige faktoranalysers anvendelighed som empirisk grundlag for 
PTSD-symptomernes dimensionalitet.  
Hvad angår antallet af faktorer, hvorpå symptomerne fordeler sig for PTSD, 
viste der sig stærkest empirisk støtte til 4-faktorstrukturen, med faktorerne In-
vasion, Undgåelse, EN og Vagtsomhed. Dog viste der sig også indikationer for 
en 2- eller 3-faktorstruktur, men ingen studier bekræftede DSM-IV’s indde-
                                                           
65  Der findes enkelte andre, som ikke har kunnet skaffes. 
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ling, idet EN ikke etablerede sig sammen med Undgåelse i de funde 3-
faktormodeller.   
På baggrund af den kritiske vurdering af de empiriske studier, blev det således 
fastslået, at der i høj grad er empirisk støtte til adskillelsen af EN og Undgåel-
se. I alt 15 studier, hvoraf de 14 vurderedes at være af rimelig eller særdeles 
stærk empirisk kvalitet, fandt EN som selvstændig faktor. Kun 2 ud af de i alt 
23 studier, fandt EN etableret på samme faktor som Undgåelse, og det ene af 
disse studier var end ikke baseret på faktoranalyse. EN syntes nærmere at væ-
re tilknyttet Vagtsomhed, mens Undgåelse i højere grad syntes at relatere sig 
til Invasion.  
Der var dog betydelige variationer i indholdet af de fundne EN-faktorer, hvil-
ket især skyldtes væsentlige forskelle i indholdet af de anvendte spørgeskema-
er. Uanset, at der således konstateredes et godt empirisk belæg for adskillelsen 
af EN og Undgåelse og for EN’s selvstændige status som symptomgruppe, 
kunne der ikke konstateres et tilstrækkeligt belæg for, hvori EN som symp-
tomgruppe og eventuelt fænomen består og defineres. Stærkest, men stadig 
utilstrækkeligt, empirisk grundlag blev konstateret for APA’s (2000) symp-
tommæssige definition af EN som: manglende evne til at fatte interesse for 
tidligere glædesvækkende aktiviteter, at føle sig distanceret eller fremmedgjort 
fra andre, et begrænset følelsesspektrum, og endelig fornemmelsen af, at frem-
tidsmulighederne er begrænsede. Sidstnævnte herskede der nogen tvivl om.  
Variationen i de anvendte spørgeskemaer indikerede dog, at der eksisterer 
nogle hidtil mere eller mindre oversete potentielle EN-relaterede symptomer, 
som muligvis fortjener nærmere undersøgelse. Disse vurderedes i høj grad at 
rumme nogle fællestræk, som er indeholdt i APA’s overordnede beskrivelse af 
EN, hvor individet udviser en :“mindsket responsivitet på omgivelserne”.    
Uafklaretheden omkring og den manglende forskning i EN afspejler sig lige-
ledes i den teoretiske litteratur. Kun ganske få har gjort sig specifikke antagel-
ser om baggrunden for EN som selvstændigt, afgrænset fænomen, og disse te-
orier anlægger forskelligartede perspektiver på EN. Foreløbig er de teoretiske 
variationer dog ikke nødvendigvis en begrænsning, idet de i høj kan give in-
spiration og idéer til den videre forskning. I kraft af uafklaretheden omkring 
EN eksisterer der da også en vis “åbenhed”, hvor mange muligheder kan være 
relevante, og mange hypoteser kan tillades. EN blev således vurderet teoretisk 
ud fra de to “hovedtraditioner” i psykologien: Den psykodynamiske og den 
indlærings-/kognitionspsykologiske. Retningerne beskriver og forklarer EN ud 
fra vidt forskellige perspektiver, og det er endnu for tidligt at vurdere deres re-
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spektive relevans. Uanset at der er ligheder og fællestræk såvel mellem de en-
kelte teorier som de overordnede tilgange, synes de hver især at kunne bidrage 
med anvendelige perspektiver. Et særligt aspekt synes dog iøjnefaldende for 
de teorier, der omhandler EN; De synes i for høj grad at overse det relationelle 
aspekt af EN. Således måtte der i høj grad drages paralleller til teorier, der 
vedrører relationer, men som ikke direkte beskæftiger sig med EN.  
Dermed udmunder ovenstående “revision” af den empiriske litteratur i en 
konklusion, at uanset at der er empirisk belæg for en adskillelse af EN og 
Undgåelse og for EN’s selvstændige status i PTSD, afspejler uafklaretheden 
om indholdet af en sådan faktor et stort behov for en mere ensartet og sam-
menlignelig forskning. I harmoniseringen skal man dog være forsigtig med 
udelukkende at ville måle de i DSM-IV angivne symptomer. Da risikerer man 
at drage en tautologisk slutning ved at definere diagnosen ved at måle den ud 
fra de allerede definerede symptomer. Derfor er det vigtigt også at inddrage 
andre potentielt relaterede aspekter for at vurdere deres betydning og vægt i 
forhold til EN.  
Et andet aspekt, man må være opmærksom på i afdækningen af fænomenet er, 
at EN sandsynligvis både rummer en fænomenologisk, en fysiologisk og en 
adfærdsmæssig kompontent, hvilket har betydning for såvel operationaliserin-
gen af EN som for teorier om EN.  
Foreløbig må vi acceptere APA’s (2000) symptommæssige definition af EN, 
fordi disse symptomer er bedst men ikke tilstrækkeligt empirisk underbygge-
de. Derimod må vi sandsynligvis forkaste sammenlægningen med Undgåelse, 
og desuden revurdere den overordnede definition af EN, fordi den ikke rum-
mer skellet mellem EN og Undgåelse. EN er således ikke blot en selvstændig 
variabel adskilt fra Undgåelse; Den er tilsyneladende også relativt uafhængig 
heraf. Disse aspekter giver eftertanke i forhold til såvel de amerikanske som 
de internationale diagnostiske kriterier for PTSD. For førstnævntes vedkom-
mende kan der være basis for at adskille EN og Undgåelse, idet DSM i sin nu-
værende udgave (IV) faktisk muliggør diagnosen uden tilstedeværelse af EN. 
For ICD-10’s vedkommende, er EN ikke engang medtaget i kriterierne for di-
agnosen, til trods for at man i den forudgående karakteristik af reaktionen be-
skriver den traumatiserede som præget heraf. Dertil kommer efterlysningen af 
en bedre overensstemmelse mellem ASD og PTSD-diagnosen. 
Med denne viden fra den eksisterende forskning, og med de potentielle fald-
gruber, den omfattende gennemgang afslørede, er der i afhandlingens følgende 
del, som rummer en empirisk analyse, så vidt muligt søgt at tage forbehold for 
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begrænsningerne i de gennemgåede studier. Der er også draget på den etable-
rede empiriske “viden”, og endelig er aspekter af de teoretiske og indikative 
forslag i nogen grad inddraget. En særlig vægt er lagt på den sociale proble-
matik ved EN, netop fordi den i nogen grad synes at være overset teoretisk og 
empirisk. 



 

 114

DEL II 
 
 
 
 
 

Empirisk analyse 
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KAPITEL 7. OVERORDNET MÅLSÆTNING SAMT POPULATIONS-
BESKRIVELSE. 

Ask Elklit og flere af hans studerende har gennem de seneste år indsamlet data 
fra et stort antal personer, udsat for en eller flere former for traumer. Han har 
venligst stillet disse data til rådighed for denne afhandling, med henblik på en 
statistisk belysning af EN’s status og manifestation. En lang række af disse 
undersøgelser har inddraget Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), som til-
svarer DSM–IV’s symptomkriterier for PTSD, og som desuden er et velvali-
deret redskab til måling heraf. HTQ’en er baseret på en 4-punkts Likert skala 
med værdien 1 - 4 for hhv. “overhovedet ikke” – “for det meste” (Mollica et 
al., 1992, Mollica et al., 1996; Norris et al., 1997). Da faktoranalyser, som tid-
ligere nævnt er et af de bedste nuværende redskaber til undersøgelsen af trau-
mesymptomers dimensionalitet, og dermed til undersøgelsen af EN’s manife-
station, er dette statistiske redskab inddraget i denne undersøgelse. En sådan 
faktoranalyse kræver som nævnt, at alle deltagerne er målt ved det samme 
redskab. Således har “udvælgelsesgrundlaget” (i ovennævnte datamateriale) 
for følgende empiriske undersøgelse været besvarelsen af det hertil anvendeli-
ge spørgeskema, HTQ.    
I alt 4313 personer havde besvaret HTQ’en, hvoraf 4268 var anvendelige i den 
følgende faktoranalyse. Da de forskellige deltagere fordeler sig over flere un-
dersøgelser, og idet jeg ikke selv har forestået indsamlingen af data, har jeg 
her valgt at opstille en oversigt over de forskellige populationer. (tabel 3 næste 
side) Heri er angivet, hvor de nærmere beskrivelser af deltagere og indsam-
lingsmetoder kan findes.  
På baggrund af konklusionen i opgavens første del, at der savnes sammenlig-
nelige empiriske undersøgelser af EN’s symptomsstruktur og sammenhæng 
med øvrige reaktioner på traumer, synes et så stort og samlet datamateriale at 
være særdeles anvendeligt grundlag for en empirisk undersøgelse med fokus 
på EN.  
Målene med denne del af afhandlingen er således at undersøge, hvorvidt der 
kan etableres støtte til indikationen for EN’s selvstændige status i PTSD, samt 
i givet fald, en nærmere undersøgelse af EN’s betydning for og sammenhæng 
med nogle traumerelaterede variabler.  
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Tabel 3. Populationsoversigt 
Population  (traumetype) n Skema Reference 

Bosniske flygtninge (krigstrau-
mer) 123 HTQ Elklit, A., Nørregaard, J. & Tibor, B. (1998). Forekomst og art af traumatiserende begivenheder 

hos unge bosniske flygtninge i Danmark. Ugeskrift for læger, 160(29), 4310-4314. 
Cancer-ramte (brystkræft) 100 HTQ Elklit, A. Traumatic Stress and Psychological Adjustment in Early Breast Cancer (Submitted). 

Efterladte ældre (tab af ægtefæl-
le) 50 HTQ 

Maja O’Connor (2001). Ældre Efterladte. København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk 
Selskab. 

Elklit, A. & O’Connor, M.: PTSD in a Danish Population of Elderly Bereaved (Submitted) 

Forældre til præmature børn  66 HTQ Vestergaard, T.H. (2001). Posttraumatisk belastningsreaktion hos forældre efter ekstremt tidlig 
fødsel. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

Forældre, der har mistet spæd-
barn ved vuggedød-1 686 HTQ Elklit, A. & Jind, L. (1999). Forældrereaktioner efter spædbarnsdød. København: Forlaget Sko-

lepsykologi / Dansk Psykologisk Forlag, 1999. 
Forældre, der har mistet spæd-
barn ved vuggedød-2* 111 HTQ Jind, L.: Cognitive schemata and processing among parents bereaved by infant death. (Submit-

ted) 
Kontrolgruppe til mistet spæd-
barn ved vuggedød (% traume) 84 HTQ Jind, L.: Cognitive schemata and processing among parents bereaved by infant death. (Submit-

ted) 
Guatemala (forældre, der har 
mistet spædbarn) 96 HTQ Jind L.: Post-traumatic symptomatology among parents bereaved by infant death: A cross-

cultural study. (Submitted) 
Medlemmer af Falck (akutte 
ulykker o.lign) 213 HTQ Elklit, A (2000). Psykologisk traumebehandling – en effektundersøgelse. København: Dansk Kri-

se- og Katastrofepsykologisk Selskab. 

Paraplegi –1 223 HTQ Nielsen, M. S. (1999). Psykiske reaktioner efter rygmarvsskader. Psykologisk Institut, Aarhus 
Universitet/København: PTU. 

Paraplegi –2* 65 HTQ Nielsen, M.S: Depression and PTSD in a sample of spinal cord injured. Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet. (Submitted). 

Skolebørn fra Danmark (20 for-
skellige typer traumer) 390 HTQ Elklit, A. (2002). Victimisation and PTSD in a Danish National Youth Probability Sample. Jour-

nal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 174-181. 
Skolebørn fra Litauen (20 for-
skellige typer traumer) 183 HTQ Domanskaité-Gota, V. & Elklit, A.: Victimization and PTSD  in a Lithuanian National Youth 

Probability Sample. (Manus). 
Voldsofre 214 HTQ Elklit, A. & Brink, O. : Acute traumatisation After Physical Assault (Submitted). 
Whiplash-ramte 1710 HTQ Elklit, A. (2000). Følger af whiplash. København: PTU. 
Total 4311   
*Første del af prospektiv undersøgelse  
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KAPITEL 8. FAKTORANALYSE 

8.1. Metode  
Som det blev nævnt tidligere i opgaven, er eksplorative faktoranalyser det 
mest anvendelige redskab, når populationen er fordelt på flere forskellige ty-
per af traumer (Taylor et al., 1998), hvilket er den primære baggrund for val-
get af den eksplorative metode i denne undersøgelse. I alt indgik 4268 besva-
relser af HTQ’en i faktoranalysen. I HTQ’en er de første 1666 spørgsmål rela-
teret til PTSD diagnosen, (Mollica et al., 1992; Mollica et al., 1996), hvorfor 
disse danner baggrund for følgende faktoranalyse.  
Det ønskedes således ved eksplorativ faktoranalyse (“Principal Component 
Analysis” med oblimin rotation) af ovennævnte datamateriale vurderet, hvor-
ledes EN i dette materiale etablerer sig i forhold til PTSD-diagnosens kriterie-
sammensætning. Antagelsen er, at EN er en selvstændig kategori, adskilt fra 
Undgåelse, Invasion og Vagtsomhed, i modsætning til diagnosens nuværende 
sammensætning, hvor EN er en del af Undgåelseskriteriet.  

8.2. Analyse, resultater og diskussioner heraf 

8.2.1. Antal faktorer 
“Scree plots” udvundet ved “principal component analysis” viste, at data ved 
et krav om en “eigenværdi” på 1 fordelte sig på 3 faktorer, men ved de statisti-
ske rotationer (oblimin) for 3 faktorer samlede de enkelte faktorer sig koncep-
tuelt og rationelt uoverensstemmende og utilfredsstillende, hvorfor det valgtes 
at afvise 3-faktormodellen, hvilket begrundes nærmere i det følgende:  
I den forkastede model etablerede items (konceptuelt) sig overvejende med 
EN og Vagtsomhed på én faktor, Invasion på en anden og Undgåelse på den 
sidste. Men 4 items (item 9 ≈ D4, item 11 ≈ C2, item 15 ≈ C1 og item 5 ≈ C6) 

67 ladede ved et krav til ladningsværdier på > .30 på flere faktorer, hvilket an-
skues at være for mange dobbeltladninger ved blot 3 faktorer. Jo færre fakto-
rer, der udskilles, des færre dobbeltladninger bør der forekomme. 4-
                                                           
66  I alt indgår 30 items, og Elklit har tillagt yderligere ét vedr. skyld.  
67  Jf. evt. de første 3 kolonner i tabel 5, s. 123 for at se indholdet af items og tilsvarende 

DSM-IV-kriterium.  
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faktormodellen rummede, som det fremgår af tabel 5, side 123, ligeledes 4 
dobbeltladninger, og 2-faktormodellen rummede 2, hvorfor 3-faktormodellen i 
sammenligningen vurderedes at have et relativt større og dermed uacceptabelt 
antal dobbeltladninger.  
Dertil kom, at nogle af itemfordelingerne i 3-faktormodellen både rationelt set, 
og i lyset af den tidligere gennemgåede empiri på området, var uoverens-
stemmende. For det første adskiltes de to undgåelsesitems, som indholdsmæs-
sigt ligner og endda delvist overlapper hinanden: item 15 “Undgår tanker eller 
følelser forbundet med ulykken”  (≈ C1) og item 11 “Undgår aktiviteter, der 
minder mig om ulykken” (≈ C2). 3 af de 4 EN-items (item 13 “Mindre interes-
se i dagligdags aktiviteter” (≈ C4), item 4 “Føler mig uengageret eller isoleret 
fra mennesker” (≈ C5) og item 14 “Føler, jeg ikke har nogen fremtid” (≈  C7) 
etablerede sig på samme faktor som samtlige vagtsomhedsitems, mens det 
fjerde “Ude af stand til at vise følelser” (≈ C6) etablerede sig på den tredie 
faktor. At EN-items lader på samme faktor som Vagtsomhed understøtter den 
empiriske forsknings fund, men at item 5 (“Ude af stand til at vise følelser” ≈ 
C6) ikke etablerer sig på samme faktor som item 13 (“Mindre interesse i dag-
ligdags aktiviteter” ≈ C4) og item 4 (“Føler mig uengageret eller isoleret fra 
mennesker” ≈ C5) er i modstrid med forskningen, som blev gennemgået tidli-
gere, men også rationelt og konceptuelt synes de at være samhørende. Item 14 
(“Føler, jeg ikke har nogen fremtid” ≈ C7) kunne man bedre have forventet 
eller accepteret at være adskilt fra de andre EN-relaterede items, idet der i 
forskningen har været nogen tvivl om dette item, og fordi det ikke viste sig 
helt så stærkt empirisk underbygget. Dette var dog ikke tilfældet her, og i øv-
rigt heller ikke i hverken 2- eller 4-faktormodellen.  
Endelig begrundes forkastelsen med, at den tredie faktor bestod af 3 items 
(item 1268 “Ude af stand til at huske dele af ulykken” (≈ C3), item 15 “Undgår 
tanker eller følelser forbundet med ulykken” (≈ C1) og item 5 “Ude af stand til 
af vise følelser” (≈ C6)), hvis samhørighed, set i lyset af den tidligere gennem-
gåede forskning, er usikker. Godt nok tilhører de alle DSM-IV’s C-kriterium, 
men det ene, item (12), viste sig netop i den eksisterende forskning at variere 
mellem placeringen som EN-item, Undgåelsesitem, eller helt at blive forka-
stet. Det andet item (15) er indholdsmæssigt et Undgåelsesitem, men står som 
sådan alene, i og med at det andet Undgåelsesitem som nævnt placerer sig på 
en anden faktor. Endelig er det sidste item et af de bedst underbyggede EN-
                                                           
68  Items blot fremhævet for at lette læsningen i det følgende. 
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items og har kun i et enkelt af de faktoranalytiske studier (McFall et al., 1990) 
etableret sig sammen med Undgåelsesitems, og i dette studium endda på en 
særdeles omfattende og tvivlsom faktor, som rummede såvel EN-, Invasions- 
som Undgåelsesitems. Der syntes således at være for stor empirisk og ind-
holdsmæssig usikkerhed omkring disse 3 items’ indbyrdes samhørighed til at 
kunne acceptere dem som selvstændig faktor. For at denne tredie faktor kunne 
have været accepteret, ville det have været  
nødvendigt, enten at flere EN-items var relateret dertil, således at indholdet 
antydede en EN-relateretfaktor, hvor item 15 vurderedes som en følelsesmæs-
sig undgåelse, adskilt fra den situationelle (item 11), eller at item 11 etablere-
de sig på faktoren og dermed understøttede undgåelsesaspektet i faktoren. Al-
ternativt kunne både item 11 og flere EN-items have etableret sig på faktoren, 
hvorved hypotesen om EN’s  adskillelse fra Undgåelse måtte afvises.  
På baggrund af ovennævnte usikkerheder omkring 3-faktormodellen og i vur-
deringen af de øvrige muligheder (gennemgået nedenfor) syntes det således 
mest hensigtsmæssigt at forkaste modellen. 
Ved accept af en “eigenværdi” på knap 1 (0.84) for den sidste faktor baseret 
på oblimin rotation fordelte data sig i et harmonisk billede på 4 faktorer til 
forklaring af  62,5% af den samlede varians. Scree-plottet antydede, at model-
len kunne accepteres. 
Ved en “eigenværdi” på hele 1.74 fremtrådte ligeledes en 2-faktorløsning til 
forklaring af 51,5% af variansen. De enkelte items’ faktorladninger er angivet 
i tabel 5, side 123 over faktorernes sammensætning. Der syntes således at væ-
re 2 muligheder til beskrivelse af symptomernes fordeling i datamaterialet.69  
For såvel 2- som 4-faktormodellen viste der sig endvidere høje korrelationer 
mellem de enkelte faktorer: 

                                                           
69  Ideelt set kunne konfirmatoriske faktoranalyser nu have været inddraget, men da der ik-

ke har været mulighed herfor på tidspunktet for analyserne, er sådanne ikke foretaget. 
Det er dog planen at analysere data konfirmatorisk for såvel 2-, 3- og 4-faktormodellen 
på et senere tidspunkt. 
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Tabel 4. Korrelationsmatrix for 4-faktormodellen 

Faktor Vagtsomhed Invasion Undgåelse EN 

Vagtsomhed 1.00 .37 .38 -.47 
Invasion  1.00 .30 -.27 
Undgåelse   1.00 -.31 

 
I 2-faktormodellen var korrelationen .47 mellem faktor 1: “Invasion – Und-
gåelse”  og faktor 2: “EN – Vagtsomhed” . 
Det er bemærkelsesværdigt, at samtlige korrelationer mellem EN-faktoren og 
de øvrige 3 faktorer er negative. Det giver mening, at man ved “brug af” EN 
undgår de invaderende symptomer samt oplevelsen af øget Vagtsomhed, eller 
omvendt, at man ved megen Invasion og en øget Vagtsomhed netop ikke er 
præget af en høj grad af EN samtidig. Til gengæld må man undre sig over, at  
Undgåelsesfaktoren er negativt relateret til EN. Dette fund antyder, at man ved 
høj EN ikke er tilbøjelig til at være præget af aktive undgåelsessymptomer. 
Desuden er korrelationen mellem EN og Vagtsomhed noget højere, end den er 
mellem EN og Undgåelse (-.47 vs. -.31). Disse fund må i høj grad inddrages i 
diskussionen, hvorvidt EN og aktiv Undgåelse er adskilte eller samhørende 
fænomener. Som tidligere nævnt har DSM-III-R samt IV’s sidestilling af de to 
symptomgrupper medført en konsensus om, at de er mere eller mindre identi-
ske grupper, og forskningen har i overvejende grad behandlet dem under ét. 
Ovennævnte korrelationsfund understøtter dog en adskillelse og separat be-
handling af de to fænomener. 

8.2.2. Faktorernes indhold 
I tabel 5 (s. 123) er resultaterne fra såvel 2- som 4-faktoranalysen angivet70. 
Endvidere er det anført, hvilket DSM-IV kriterium, de enkelte items tilsvarer. 
Medtaget er kun resultater med en ladning på > .30, idet dette, som tidligere 
gennemgået er et acceptabelt krav til ladningsværdi og desuden et udmærket 
sammenligningsgrundlag med de øvrige studier på området.  

                                                           
70  Da obliminanalysen er den bedste rotationsmetode (Taylor et al., 1998), er det denne, 

der danner baggrund for analyser fremover. 
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Enkelte items ladede som tidligere nævnt på 2 faktorer (item 4, 11, 13 og 14 i 
4-faktormodellen, og item 9 og 15 i 2-faktormodellen). Med undtagelse af 
item 11 er disse således tildelt på baggrund af højeste ladningsværdi (tal i 
fremhævet skrifttype) og accepteres i 4-faktormodellen, fordi deres dobbelt-
ladninger er i overensstemmelse med forskningen, der viser at EN og Vagt-
somhed er relaterede, hvilket også ses af 2-faktormodellen. Hvad angår item 
11, som lader en anelse højere på faktor 1 (Invasion) end på faktor IV (Undgå-
else) i 4-faktormodellen, er det imidlertid valgt alligevel at henføre dette item 
til sidstnævnte. Dette begrundes med spørgsmålets indhold, som tydeligvis 
vedrører Undgåelse. Desuden er forskellen mellem de to ladninger særdeles 
lille (.02). Dog må det påpeges, at netop dette valg kan gøres til genstand for 
kritik og er sandsynligvis en begrænsning i analysen. Mange af de tidligere 
gennemgåede forfattere har i deres undersøgelser valgt helt at forkas-te sådan-
ne items,  hvilket muligvis ligeledes burde have været gjort her. Ikke desto 
mindre er det som vist besluttet at medtage spørgsmålet i analysens resultater, 
men med problematikken in mente.  
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Faktorladning ved: TABEL 5. FAKTORERNES INDHOLD: FAKTORLADNINGSVÆRDIER 
4 faktorer 2 faktorer

HTQ DSM-IV Spørgsmålets indhold I 
 

II III IV I II 

1 B1 Tilbagevendende tanker eller erindringer om ulykken .86    .87  
2 B3 Føler i glimt, at det er ligesom, at ulykken gentager sig .81    .82  
3 B2 Gentagne mareridt .59    .60  
4 C5 Føler mig uengageret eller isoleret fra mennesker  -.62 .32   .78 
5 C6 Ude af stand til at vise følelser  -.83    .57 
6 D5 Bliver nemt forskrækket   .67   .54 
7 D3 Svært ved at koncentrere mig   .80   .88 
8 D1 Besvær med at falde i søvn / sove igennem   .79   .74 
9 D4 Følelsen af at være på vagt   .57  .37 .43 
10 D2 Føler mig let irriteret og har let ved at blive vred   .74   .79 
11 C2 Undgår aktiviteter, som minder mig om ulykken .44   .42 .57  
12 C3 Ude af stand til at huske dele af ulykken.    .91  .39 
13 C4 Mindre interesse i dagligdags aktiviteter.  -.48 .42   .77 
14 C7 Føler jeg ikke har nogen fremtid.  -.54 .36   .78 
15 C1 Undgår tanker eller følelser forbundet med ulykken    .47 .41 .33 

16 B4+5 Pludselige følelsesladede eller fysiske reaktioner, når jeg bliver mindet om begivenheden .65    .71  
  *fremhævede ladningsværdier medtaget til den respektive faktoren. 
 

 4-faktormodellen: Faktor I:    Invasion 2-faktormodellen: Faktor I:  Invasion-Undgåelse
 Faktor II:  EN  Faktor II: EN-Vagtsomhed 
 Faktor III: Vagtsomhed   
 Faktor IV: Undgåelse   
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I 2-faktormodellen er dobbeltladningerne acceptable, hovedsagelig fordi det 
kun drejer sig om 2 items. Desuden synes det ene item (9 “Følelsen af at være 
på vagt”) konceptuelt at tilhøre de øvrige items i den faktor, det lader højest 
på, og det andet item (15 “Undgår tanker eller følelser forbundet med ulyk-
ken”) etablerede sig, som gennemgået under 3-faktormodellen, også i denne 
model på en faktor med et EN-relateret item, hvorfor dobbeltladningen synes 
uundgåelig i materialet. Som det også blev påpeget under gennemgangen af 
EN’s status i diagnosesystemerne (kap. 1) og under gennemgangen af McFall 
et al. (1990), kunne der i sidstnævnte item netop være tale om et delvist til-
hørsforhold til EN for dette symptom, idet der i item’et bl.a. er tale om en 
undgåelse af følelser.   
De fremhævede ladningsværdier i tabel 5 er således de, der er udvalgt til den 
videre databehandling og etablering af faktorer.  
2- og 4-faktormodellerne stemmer overordnet overens med flere af de stærke-
ste af de gennemgåede faktoranalytiske studier (2 faktorer: Taylor et al., 1998; 
Buckley et al., 1998; 4 faktorer: King et al., 1998; Asmundson et al., 2000).  
4-faktormodellen tegner indholdsmæssigt et harmonisk billede i overens-
stemmelse med King et al. og Asmundson et al. (Ibid.), men adskiller sig fra 
DSM-IV’s nuværende kriteriesammensætning i forhold til diagnosesystemets 
kriterium C, hvor EN som nævnt er samordnet med Undgåelse. Ifølge denne 
analyse lader EN altså til at være en selvstændig faktor, adskilt fra de øvrige 3: 
Undgåelse, Invasion og Vagtsomhed. Men den bekræfter den symptommæssi-
ge definition både af EN, Undgåelse, Invasion og Vagtsomhed, dog med und-
tagelse af den nævnte problematik vedr. item 11, der blev tildelt Undgåelse, 
men ladede lidt højere på Invasionsfaktoren.  
2-faktormodellen viste, ligesom korrelationsanalysen af 4-faktormodellen, i 
modsætning til DSM-IV, at EN er mere knyttet til Vagtsomhed end til Undgå-
else, som derimod knytter sig til Invasion. Dette fund stemmer godt overens 
med de tidligere gennemgåede faktoranalytiske studier med fund af 2 faktorer, 
men derudover også med bl.a. Heutons eksperimentelle, samt Litz’s empiriske 
fund af EN’s nære relation til Vagtsomhed (Heuton, 1999; Litz, et al., 1997). 
Dette er igen værd at bemærke set i lyset af den traditionelle opfattelse af EN 
som stærkt tilknyttet Undgåelse. 
Det er bemærkelsesværdigt, at spørgsmål 12: “Ude af stand til at huske dele af 
ulykken”, ved 2-faktormodellen rykkes ind under “EN–Vagtsomhed”, når 
spørgsmålet i 4-faktormodellen relaterede sig til “Undgåelse”. Som det blev 
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vist i opgavens 1. del, er det et af de items, der ofte volder problemer i faktor-
analyserne.  

8.3. Samlet vurdering og valg af model 
Da målet med denne opgave er undersøgelsen af EN, vælges hermed at tage 
udgangspunkt i EN som selvstændig faktor, hvorfor analyser fremover foreta-
ges ud fra 4-faktormodellen. Det skal dog understreges, at 2-faktormodellen, i 
lyset af kravet til eigenværdierne, tilsyneladende er den statistisk mest valide 
model for sammensætningen af faktorer i materialet, men dette begrænser ikke 
opgavens primære fokus på EN som faktor adskilt fra Undgåelse. At EN tilsy-
neladende i stedet er nært tilknyttet Vagtsomhed  er en diskussion, der i første 
omgang adskilles herfra. At isolere EN trods eigenværdien på 0.86 ved 4-
faktormodellen, tillades altså med begrundelse heri samt i, at korrelationen 
mellem Vagtsomhed og EN er negativ, hvilket netop viser, at høje grader af 
symptomerne ikke optræder samtidigt. En høj grad af det ene medfører en lav 
grad af det andet. Desuden kan valget, trods den statistiske problematik heri, 
støttes af den tidligere gennemgåede empiri på området, der i høj grad fandt, 
at EN er en selvstændig faktor, men man kunne blot ikke konstatere ensartet-
hed i målingen heraf, fordi der var så stor forskel på de anvendte spørgeske-
maers formuleringer. 3 af de 4 EN-items, som indgår i denne analyses EN-
faktor, var endvidere, i forskningen, de stærkest underbyggede, og det fjerde 
(C7) havde et moderat empirisk belæg. Dertil kommer, at 4-faktormodellen 
afslørede de “negative” sammenhænge mellem EN og Vagtsomhed, som 2-
faktormodellen ikke ville have afsløret. Endelig indikerede scree-testen også 
en accept af modellen med 4 faktorer.  
Dermed synes det værd at undersøge, hvorledes personers grad af EN har be-
tydning for og sammenhæng med andre typisk traumerelaterede aspekter ved 
at isolere EN som selvstændig faktor, med usikkerheden omkring eigenvær-
dien in mente.  
EN består således ifølge denne faktoranalyse (og DSM-IV’s definition), som 
det fremgår af tabel 5, s. 123, af de fire symptomer/items: “Mindre interesse i 
dagligdags aktiviteter” (C4), “Føler mig uengageret eller isoleret fra menne-
sker” (C5), “Ude af stand til at vise følelser” (C6) og “Føler, jeg ikke har no-
gen fremtid” (C7). 
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KAPITEL 9. EN SOM SELVSTÆNDIG FAKTOR OG DEMOGRAFISKE 
FORSKELLE I GRADEN AF EN 

9.1. Etableringen af en “EN-score” 
Til måling af EN samt graden heraf, etableredes en EN-score som summen af 
“scores” fra 1-471 på de 4 EN-items (4, 5, 13 og 14). Dermed er den maksima-
le EN-score 16, mens den mindste er 4. “Scores” på 4 benævnes fremover 
“lav”, “scores” fra 4-8 “moderat”, fra 8-12 “høj” og fra 12-16 “meget høj”. 
Med en sådan EN-score er det nu muligt at undersøge EN i forhold til demo-
grafiske forskelle og i forhold til andre variabler. 

9.2. Demografiske forskelle 
Først ønskedes det vurderet, hvorvidt der kunne konstateres køns- og alders-
forskelle i graden af EN.  

9.2.1. Kønsforskelle i graden af EN 
I relation til køn fordelte data sig således:  
 
Tabel 6. Kønsfordeling i graden af EN 

Køn N % Gennemsnitlig EN score Standardafvi-
gelse 

Mand 1256 34 7.04 3.08 
Kvinde 2444 66 7.91 3.24 

Total 3700 100 7.61 3.21 

 
Ved en én-vejs ANOVA-test viste forskellene sig at være signifikante 
(F=60,94, p < .0005) (df = 1, 3698). 
Der ser således ud til at være en signifikant højere grad af EN hos kvinder end 
hos mænd.  

                                                           
71 HTQ’en er som tidligere nævnt baseret på en 4-punkts Likert skala med værdien 1-4 for 

hhv. “overhovedet ikke” – “for det meste”. 
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Dette skal dog sammenholdes med, at kvinder i mange undersøgelser viser sig 
at have en højere grad af symptomatisering og er i større risiko for PTSD end 
mænd. (Elklit, 2000; Green, 1993; Lauterbach et al., 199772).  
Breslau et al. (1992) har i en undersøgelse af 354 personer, hvoraf 93 personer 
havde PTSD (målt ved DIS73) ved logistisk regressionsanalyse fundet, at det at 
være kvinde, var forbundet med en næsten 4 gange så stor risiko for kronisk 
PTSD (symptomvarighed > 1 år) end mænd, hvilket ikke var tilfældet for 
gruppen af non-kronisk PTSD. I samme undersøgelse fandt man også 2 EN-
symptomer distancering fra andre og begrænset positiv affekt signifikant mere 
relateret til gruppen af kronisk traumatiserede end til gruppen af non-kroniske. 
Forfatterne undersøger desværre ikke specifikt forskelle i kønsfordelingen i 
EN, men i lyset af ovenstående sammenhæng, mellem kvindeligt køn og kro-
nisk PTSD (83% af de kronisk traumatiserede var kvinder), sammenholdt med 
den signifikant høje forekomst af EN i gruppen af kronisk traumatiserede, kan 
man formode, at der har været en sammenhæng. 
Desværre er jeg i litteraturen ikke stødt på undersøgelser, der undersøger 
kønsfordelingen i EN specifikt, men hvis det er tilfældet, at EN som denne 
undersøgelse antyder, er mere udbredt blandt kvinder, understreges behovet 
for især i faktoranalytiske studier, at inddrage begge køn i populationen. Såle-
des vil Foa et al.’s (1995) fund af EN som selvstændig faktor eksempelvis 
kunne gøres til genstand for kritik, idet den udelukkende baseres på data fra 
kvinder.  

                                                           
72 Forfatterne pågeger, at dette er den generelle tendens, men finder ikke kvinder mere sår-

bare for PTSD  i deres studium. 
73 DIS = The National Institute of Mental Health Diagnostic Interview Schedule. 
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9.2.2. Aldersforskelle i graden af EN 
I forhold til aldersforskelle fordelte data sig som følger: 
Tabel 7. Aldersfordeling i graden af EN 

Aldersgruppe N % Gennemsnitlig EN-
score Standardafvigelse 

1 12 - 19 år 607 16,5 6.70 2.80 
2 20 - 30 år 650 17,6 7.27 3.00 
3 31 - 40 år 1108 30,1 7.40 3.06 
4 41 - 50 år 745 20,2 8.24 3.44 
5 51 – 60 år 462 12,5 8.85 3.41 
6 61 – 93 år 115 3,1 7.33 3.26 

Total 3687 100 7.61 3.21 

 
Ved anvendelse af ANOVA viste forskellene sig at være signifikante (F= 
33.11, p < .0005) (df = 5, 3681).  
Herefter anvendtes post-hoc tests (Tukey’s B) til nærmere sammenligning af 
de enkelte aldersgrupper. Denne overskueliggjorde, hvorledes der er en jævn 
progressiv stigning i graden af EN efter alder, dog med en interessant undta-
gelse; den ældste gruppe (6) lader til at have en relativt lav grad af EN på næ-
sten samme niveau som gruppe 2 og 3.  
Heller ikke på dette område findes der sammenlignelige studier med EN i fo-
kus, men tendensen til at yngre og ældre er mindre symptomplagede end mid-
aldrende er set i studier af PTSD. Dog varierer fundene betydeligt, og der sav-
nes undersøgelser af alderens betydning for traumatisering (Elklit 2000). 
Teoretisk set, er man inden for de senere år i krisepsykologisk (og udviklings-
psykologisk) litteratur på ældreområdet især begyndt at arbejde med “life-
span-teorier”, som konfronterer synet på alderdommen set som en ontogene-
tisk “nedgang”, ved at påpege de øgede og ændrede psykiske ressourcer, man 
udvikler gennem livserfaring. Man har bl.a. oplevet flere tab, men er måske 
bedre forberedt, og med tabene er der muligvis også etableret nye relationer 
(Bar-Tur et al., 2000). Dette er dog et mere bredt perspektiv for traumatisering 
mere generelt og forklarer ikke specifikt EN’s relation til alderen. Det kunne 
være et interessant undersøgelsesområde, som bør inddrages i fremtidig EN-
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forskning, idet vi af den ældre gruppe givetvis kan lære noget om, hvad der 
bidrager til en lavere grad af EN, hvilket videre kan give væsentlig inspiration 
til såvel teorier om EN, men bestemt også til behandlingsformer.   
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KAPITEL 10. EN OG PTSD MÅLT VED HTQ 

10.1. EN’s relation til tilbagetrækning, skyld, angsten for sindssyge og 
funktionskriteriet i DSM-IV (F), målt ved HTQ 

I HTQ’ens udformning indgår, udover de 16 PTSD-spørgsmål, yderligere 
1574, som er udviklet med henblik på flygtningespecifikke oplevelser, men 
som ikke desto mindre er relevante for andre typer af traumer. Disse omhand-
ler tilbagetrækning (regression), skyld, angsten for sindssyge og funktionskri-
teriet i DSM-IV (F). Det ønskedes vurderet, hvorvidt og i hvilken grad disse 
spørgsmål hver især relaterer sig til EN. En korrelationsanalyse viste, at samt-
lige 15 spørgsmål positivt og signifikant samvarierer (.18 - .71, alle: p < 
.0005) med EN som selvstændig faktor, hvilket antyder, at de alle har relevans 
herfor. Dog er korrelationsmål ikke prædiktive og kan således blot konstatere, 
at de alle er relaterede.  
Med henblik på en nærmere undersøgelse af disse sammenhænge foretoges 
herefter en regressionsanalyse. Regressionsanalysen, med EN som afhængig 
variabel, viste, at 9 af disse signifikant bidrager til at forklare 66% af varian-
sen i EN (F = 803,7, p < .0005), (df 9, 3677). Disse 9 er angivet i tabel 8 ne-
denfor: 

                                                           
74 Ask Elklit har tilføjet et ekstra i den danske oversættelse vedr. skyldfølelse.  
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Tabel 8. Regressionsanalyse: Øvrige items fra HTQ med signifikant relation til EN 

Spørgsmål 
nr. 

Spørgsmålets indhold Beta t p 

17 Føler at mennesker ikke forstår mig. 0.11 8.07 .0005 

18 Besvær med at udføre arbejde eller daglige gø-
remål. 0.23 18.38 .0005 

21 Håbløshed. 0.30 20.45 .0005 
24 Føler det som om jeg bliver sindsyg. 0.11 8.01 .0005 
26 Føler at andre er fjendtlige mod mig. 0.05 3.45 .001 
27 Føler at jeg ikke kan stole på nogen. 0.08 5.25 .0005 

28 Finder ud af, eller bliver fortalt af andre, at jeg 
har gjort noget, jeg ikke kan huske.  0.06 5.45 .0005 

29 Føler at jeg er blevet delt i to, og at den ene 
halvdel af mig iagttager den anden. 0.11 8.51 .0005 

30 Føler at nogen, jeg har stolet på, har forrådt mig. 0.04 3.34 .05 

 
Således lader især følelsen af håbløshed samt den daglige evne til at udføre 
daglige arbejdsopgaver (sidstnævnte svarende til funktionskriteriet) til at være 
relateret til EN. På den ene side kunne disse to symptomer indikere en sam-
menhæng med eller fare for komorbiditet med depression. De kunne dog også 
være udtryk for en samhørighed eller et indholdsmæssigt “overlap” med hhv. 
item 14 “Føler at jeg ikke har nogen fremtid” og item 13 “Mindre interesse i 
dagligdags aktiviteter”. Dernæst lader symptomet vedr. at føle sig splittet og 
iagttaget af sig selv (item 29) til at have en væsentlig sammenhæng med EN, 
hvilket er interessant set i lyset af den tidligere nævnte diskussion om, hvor-
vidt EN var at betragte som et dissociativt fænomen. I samme grad som det 
dissociative symptom lader følelsen af at være sindsyg samt følelsen af ikke at 
være forstået af andre til at være signifikant relateret til EN. Især sidstnævnte 
er interessant set i lyset af en analyse senere i opgaven, hvor et redskab til mål 
af “oplevet social støtte” i forbindelse med traumet vil blive inddraget, med 
henblik på undersøgelsen af, hvilken betydning de sociale relationer har for en 
person med EN-symptomer. Betydningen af dette item for EN kunne dog i 
princippet også være udtryk for samme form for indholdsmæssigt “overlap” 
som ovenfor beskrevet, dog med EN-item 4 Føler mig uengageret eller isole-
ret fra mennesker. Item 24, 26 og 30 vedrører alle en form for mistænksomhed 
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over for andre mennesker, og det er bemærkelsesværdigt, at netop disse etab-
lerer sig med de laveste af de signifikante sammenhænge. Dette kunne antyde, 
at den sociale tilbagetrækning ved EN ikke primært skyldes en mistillid til 
personens sociale relationer, hvilket dermed indikerer en  afvisning af teorien 
om den mistede basale tillid til andre mennesker (jf. kap. 5), som forklaring på 
den sociale tilbagetrækning. Dog er de tre symptomer signifikant relaterede til 
EN, men bidrager ikke med den største andel af forklaringen i variansen i EN.  
De 6 insignifikante, men dog relaterede spørgsmål fremgår af tabel 9: 
 
Tabel 9. Regressionsanalyse: Øvrige items fra HTQ med non-signifikant relation til 
EN 

Spørgsmål 
nr. Spørgsmålets indhold Beta t p 

19 Giver mig selv skylden for ulykken. -0.018 -1.53 .13 

20 Skyldfølelse over at have overlevet/klaret mig 
godt. 0.006 .51 .61 

22 Føler skam p.g.a. ulykken, som har fundet 
sted. 0.018 1.53 .13 

23 Tilbringer tid med at tænke over, hvorfor det 
skete for mig. 0.02 2.05 .23 

25 Føler at jeg er den eneste, der har været udsat 
for sådan en begivenhed. 0.004 .34 .73 

31 Føler skyld fordi jeg kunne have gjort no-
get/jeg ikke havde gjort nok. 0.015 1.25 .21 

 
De sidste 6 resultater er som nævnt insignifikante. Det er bemærkelsesværdigt, 
at de 4 af dem relaterer sig til skyld og skam. Et af dem er ligefrem negativt 
relateret (19). Noget tyder altså på, at skyld er en selvstændig faktor, men 
denne er ifølge ovenstående analyse uafhængig af EN.  

10.2. Graden af EN’s betydning for PTSD 
PTSD-diagnosen kan med en rimelig grad af pålidelighed stilles ud fra besva-
relsen af HTQ’en. (Mollica et al., 1992; Elklit 2000; Norris et al., 1997). I 
modsætning til manualens forslag til diagnostisk vurdering, som baserer sig på 
gennemsnitsværdier af total-scores (Mollica et al., 1992; Mollica et al., 1996), 
er PTSD i denne analyse stillet ud fra DSM-IV’s kriterier. Det skal dog under-
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streges, at der er tale om en diagnostik til brug i screenings- og forsknings-
øjemed, og ikke et forsøg på en klinisk diagnosticering, hvortil egentlige diag-
nostiske interviews er nødvendige.  
Med den etablerede EN-score og ovennævnte PTSD-mål, blev det nu yderli-
gere muligt at undersøge, hvorvidt graden af EN har en betydning for fore-
komsten af PTSD. Ved korrelationsanalyse viste sig en korrelationskoefficient 
mellem EN og PTSD på ikke mindre end .72 (p < .0005), hvilket var den høje-
ste værdi næst efter Vagtsomhedsfaktoren. Således må det konstateres, at man 
finder en signifikant sammenhæng mellem graden af EN og PTSD, hvilket i 
øvrigt også er tilfældet for de 3 øvrige PTSD-faktorer (Vagtsomhed: .79; Inva-
sion: .67; Undgåelse: .61, alle: p < .0005)  Da der her er tale om korrela-
tionsmål, kan en egentlig prædiktiv betydning ikke konstateres, men at der er 
en betydelig sammenhæng for såvel EN som for de 3 andre faktorer, under-
støtter tanken om, at EN er et selvstændigt afgrænset fænomen, som bør vur-
deres og måles som sådan.  
McMillen et al. (2000) argumenterer da også for, at C-kriteriet, som det er i 
dag, er for svært at opfylde, fordi symptomer herfra, især EN, tilsyneladende 
er mindst forekommende, og ifølge McMillen et al. sandsynligvis er udtryk 
for en værre grad af patologi. Derved mister man en gruppe, som kan være 
traumatiserede, men som ikke lider af så mange kriterie-C symptomer. Forfat-
terne fandt i en undersøgelse af 130 jordskælvsofre støtte for denne antagelse 
og opfordrede til et krav om 2 vs. 3 kriterie-C symptomer. Denne undersøgel-
se behandler således EN og Undgåelse under ét, men synes alligevel at have 
en væsentlig pointe; at især EN ved sin lavere forekomst, kan være udtryk for 
en værre patologi i PTSD. Man bør således med indikationerne for adskillel-
sen af EN og Undgåelse undersøge, hvorvidt det er begge symptomgrupper, 
der er mindre forekommende og evt. forbundet med en værre patologi, hvilket 
man sjældent får afgjort i analyser, der behandler dem under ét.  
Green (1993) efterlyser også en nedsættelse fra 3 til 2 kriterie-C symptomer, 
men med en noget anden begrundelse. Her peges på usikkerheden omkring C3 
(amnesi) og C7 (begrænsede fremtidsudsiger), som ifølge forfatterne er min-
dre forekommende ved traumatisering, og derved sjældent kan opfyldes, uan-
set at man er stærkt plaget af de øvrige symptomer. 
Heuton (1999) målte som led i sin eksperimentelle undersøgelse af EN i alt 84 
studerende ved CAPS. EN-symptomerne fra CAPS (nedsat interesse, distan-
cering og begrænset følelsesspektrum) blev rapporteret hos 86% (n=29) af de 
PTSD-ramte, mens ingen af de øvrige (målt som subsyndromalt PTSD eller 
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non-PTSD – andele ikke opgivet) udviste EN ved selvrapportering. Dette støt-
ter hypotesen om, at EN er patologisk markør for PTSD og muligvis behøver 
selvstændig status. På den anden side viste sammenhængen sig ikke ved de 
eksperimentelle dele af undersøgelsen (herunder fysiologiske mål for EN), og 
PTSD-populationen er desuden ikke særlig stor. 
Hvorvidt EN ligefrem er prædiktiv for PTSD kan ikke konkluderes ud fra 
denne empiriske analyse, men der findes enkelte undersøgelser, der har be-
handlet EN som adskilt fra Undgåelse, og som har konstateret egentlige præ-
diktive værdier for EN.  
Foa et al. (1995) er som tidligere beskrevet en af disse. De finder i deres un-
dersøgelse75 for det første støtte til antagelsen om, at EN er central i “patolo-
gisk”  PTSD og diskriminerer PTSD vs. non-PTSD (tilsvarende McMillen et 
al., 2000 og Green, 1993 nævnt ovenfor), idet EN adskilte sig fra de andre 
symptomkriterier ved, at gruppen uden PTSD ofte viste nogle af de andre 
symptomer, men kun sjældent EN-symptomer. For det andet viste alle Foa et 
al.’s 5 EN-items76: Begrænset affekt, Nedsat interesse i aktiviteter, Distance-
ring fra andre, Koncentrationsbesvær og Irritabilitet ved analyse af hhv. posi-
tiv og negativ prædiktiv “styrke”77 at have en relativ høj positiv “styrke” 
(0.70-0.95, gennemsnit 0.85) og en høj negativ “styrke (0.79-0.88, gennemsnit 
0.84), mens de andre faktorer generelt kun opnåede moderate grader af præ-
diktiv “styrke”. Dette er således det stærkeste studium til belæg for EN’s 
eventuelt prædiktive værdi for PTSD. Dog skal det nævnes, at Foa et al.’s an-
vendte population udelukkende var bestående af kvinder, som muligvis udvi-
ser en større grad af såvel EN som PTSD end mænd.  
Feeny et al. (2000) har fundet EN prædiktiv for PTSD i en prospektiv under-
søgelse af 161 kvinder, som alle havde oplevet et overgreb inden for den sid-
ste måned.  EN bestod af 3 items fra PSS-I: sænket interesse, distancering og 
begrænset emotionel reaktivitet, hvorudfra en EN-score beregnedes (ikke an-
givet hvordan). Derudover blev spørgeskemaer til mål for depression og dis-
sociation (hhv. BDI og DES)78 inddraget. Deltagerne blev målt 2, 4 og 12 uger 
                                                           
75 Denne blev beskrevet på siderne 42-45. 
76 Det var disse 5 items, forfatterne fandt som EN faktor i faktoranalyse, jf. evt. bilag 7.  
77 Positiv prædiktiv styrke= mål for betinget sandsynlighed for tilstedeværelsen af en diag-

nose, når symptomet optræder. 
     Negativ prædiktiv styrke = mål for betinget sandsynlighed for fraværet af en diagnose, 

når symptomet ikke optræder. 
78 BDI= Beck Depression Inventory; DES = Dissociative Experiences Scale. 
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efter begivenheden. Ved hierarkiske regressionsanalyser fandt man, at høj EN 
i akutfasen var prædiktiv for PTSD 3 mdr. senere. Depression var ligeledes 
prædiktiv, men ikke i samme grad. Dissociation var derimod ikke prædiktiv, 
hvilket i øvrigt antyder at EN adskiller sig fra dissociative symptomer. 
Harvey & Bryant (1998) undersøgte en gruppe MVA’ere79 for ASD op til en 
måned efter ulykken (n=92) og igen for PTSD 6 måneder efter ulykken 
(n=71). Deltagerne blev målt ved to stærke redskaber hhv. ASDI og CIDI80. 
Målet var overordnet at undersøge ASD’s prædiktive betydning for PTSD, 
herunder dissociationens betydning i akutfasen for senere PTSD. Som det blev 
gennemgået i kapitel 1, optræder EN i ASD’s dissociative symptomgruppe, og 
man målte i undersøgelsen alle de symptomer, som optræder i ASD. EN viste 
sig at optræde signifikant oftere blandt de ASD-diagnosticerede, som senere 
udviklede PTSD end hos de, der ikke udviklede PTSD (61.1% vs. 5,7%). 
Endvidere fandt man både betydelige positive og negative prædiktive “styr-
ker” for EN. Dog skal det bemærkes, at kun et enkelt item måler EN, benævnt 
“Numbing”, hvilket som tidligere nævnt er en problematisk og meget bred be-
tegnelse. 
 I en senere undersøgelse fandt samme forfattere (Harvey & Bryant, 1999) i en 
undersøgelse af 4 traumepopulationer (32 MVA’ere, 20 brandofre, 25 udsat 
for industriulykke, 25 udsat for overfald – i alt 102 personer: 81 mænd og 21 
kvinder), at EN var blandt 5 symptomer af de i alt 19 fra spørgeskemaet ASDI 
med stærkest positiv prædiktiv “styrke” (jf. fodnote nr. 77) for forekomsten af 
ASD. Dog skal det bemærkes, at det her var ASD, man målte for, og at samme 
problematik som oven for vedr. målingen af EN ved ét item: “numbing” gæl-
der i dette studium.  
Atkinson et al. (1984) og Van Kampen et al. (1986)81 har ifølge Heuton (1999) 
fundet distancering og “reducerede” positive følelser prædiktive for PTSD, 
hvilket dog ikke er en egentlig underbyggelse af EN som faktor, idet målene 
ikke svarer til den ovenfor etablerede (≈ DSM-IV’s definition). 
Således findes der altså i forskningen nogle indikationer for, at EN kunne væ-
re prædiktiv for PTSD, men da udskillelsen af EN som selvstændigt fænomen 
                                                           
79 MVA = ofre for trafikulykker 
80  ADSI = Acute Stress Disorder Interview/CIDI = Composite International Diagnostic 

Interview. 
81  Heuton (1999) refererer til denne artikel, men den er ikke medtaget i hendes litteratur-

oversigt, hvorfor referencen ikke  kan opgives her. 
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er et nyt forskningsområde, findes der i sagens natur endnu ikke mange af den 
type undersøgelser. I denne undersøgelse kan det blot konstateres, at graden af 
EN har en betydelig sammenhæng med graden af PTSD. 
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KAPITEL 11. EN OG TRAUMER: TRAUMETYPE SAMT ANTALLET 
AF TRAUMER I RELATION TIL EN 

Det ønskedes også vurderet, hvorvidt traumets karakter afspejlede graden af 
EN, samt om der var en relation mellem det at have været udsat for flere trau-
mer og oplevelsen af EN. Det store datamateriale giver i relation til førstnævn-
te den fordel, at det er fordelt over forskellige traumetyper.  

11.1. Traumetypens betydning for graden af EN 
En ANOVA-test viste, at der var signifikante forskelle mellem gruppernes 
gennemsnitlige EN-score (F= 63.08, p < .0005) (df=14, 3900). Efterfølgende 
Post Hoc Test (Tukey’s B), tydeliggjorde forskellene, hvilket er overskuelig-
gjort i nedenstående tabel:  
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Tabel 10. Traumetype/undersøgelsespopulation rangordnet efter grad af EN 

Nr. Population  (traumetype) N 
Gennemsnit-
lig  
EN-score 

Standard-
afvigelse 

11 Kontrolgruppe til mistet spædbarn ved vug-
gedød (ikke mistet spædbarn) 47 4.98 1.57 

13 Forældre til præmature børn  65 5.55 2.59 
4 Paraplegi –2* 57 5.72 2.03 

10 Forældre, der har mistet spædbarn ved vug-
gedød 661 6.07 2.49 

14 Danske skolebørn (20 forskellige typer af 
traumer) 336 6.08 2.33 

15 Skolebørn fra Litauen (20 forskellige typer 
af traumer) 115 6.20 2.14 

9 Paraplegi-1 214 6.39 2.64 
5 Cancer-ramte (brystkræft) 64 6.64 2.92 
6 Voldsofre  209 6.89 3.31 
2 Medlemmer af Falck (akutte ulykker o.lign.) 203 7.27 2.93 

12 Forældre, der har mistet spædbarn ved vug-
gedød-2* 108 7.34 2.71 

7 Efterladte (tab af ægtefælle) 26 7.69 3.47 

8 Guatemala (forældre, der har mistet spæd-
barn) 96 7.72 2.56 

3 Whiplash-ramte 1615 9.03 3.26 
1 Bosniske flygtninge (krigstraumer) 99 9.51 3.19 
Total 3915 7.57 3.22 
*Første del af prospektiv undersøgelse 

Whiplash-ofrene og de bosniske flygtninge adskilte sig ikke signifikant fra 
hinanden i graden af EN, men de to grupper var signifikant forskellige fra de 
to næste (forældre fra Guatemala og Efterladte) og tegnede sig for den højeste 
grad af EN.  
Mellemgruppen: forældre til præmature børn, paraplegikere, forældre der har 
mistet et barn ved vuggedød, danske skoleelever, litauiske skoleelever, cancer-
ramte, voldsofre og medlemmer af Falck adskilte sig heller ikke signifikant 
indbyrdes, men scorede stadig signifikant højere på EN end kontrolgruppen, 
som havde den signifikant laveste grad af EN, hvilket yderligere underbygger, 
at EN er en væsentlig følge af en traumatisk oplevelse.  
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Tukey’s B-analyse viste altså, at der var forskelle mellem typerne af traumer 
og graden af EN. 
Der bør knyttes en interessant kommentar til tidspunktet, hvorpå ovennævnte 
grupper er undersøgt. 3 af de 4 grupper, der tegner sig for den højeste grad af 
EN (Whiplash-ofrene, de bosniske flygtninge, forældrene fra Guatemala) er 
undersøgt relativt lang tid efter den traumatiske begivenhed, hvilket kunne in-
dikere, at traumet i en vis forstand med tiden har “sat sig fast”. Dog optræder 
EN også i rimelig høj grad dels ved gruppen af efterladte ældre, som er under-
søgt kort tid efter tabet (1 måned), dels ved flere af de akut traumatiserede i 
mellemgruppen (forældre-2, Falck, voldsofre og cancerramte), som alle er 
målt ½-1½ mdr. efter begivenheden. Det må således konstateres, at EN optræ-
der i såvel akut- som i posttraume-fasen. At de ældre med tabstraumer er 
blandt de 4 grupper med den højeste grad af EN er bemærkelsesværdigt, når 
analysen af demografiske forskelle viste, at ældre i der samlede datamateriale 
havde en lav grad af EN.  
Der er dog også andre interessante aspekter i Tukey’s B-analyse. For det før-
ste ses det af analysen, at danske og litauiske skoleelever ikke adskiller sig 
signifikant i graden af EN, hvilket indikerer, at der ikke er kulturelle forskelle 
i udviklingen af EN, idet de to grupper må være velegnede til sammenligning. 
En endelig konklusion om kulturelle forskelle og ligheder kræver dog en 
nærmere og mere specifikt målrettet undersøgelse.  
Enkelte andre undersøgelser bekræfter, at traumetypen har betydning for fore-
komsten af EN.  
Harvey & Bryant (1999) har således undersøgt 4 grupper (32 MVA’ere, 20 
brandofre, 25 udsat for industriulykke, 25 udsat for overfald – i alt 102 perso-
ner: 81 mænd og 21 kvinder) og fundet, at især brandofre oplever EN (40%), 
efterfulgt af ofre for overfald (20%), MVA’ere (19%) og endelig ofre for in-
dustriulykker (4%). Undersøgelsen angik dog ASD, og ofrene var undersøgt 
ved ASD-I, som tilsvarer DSM-IV’s kriterier for ASD, hvor EN sidestilles 
med dissociative symptomer, og kun måles ved et enkelt item “Numbing”82. 
Desuden var der blot tale om forekomsten af symptomet og ikke graden af 
EN. Endvidere er populationerne særdeles små. Men undersøgelsen indikerer 
dog, at der kan være forskel i EN afhængigt af typen af traume, i hvert fald i 
den akutte fase.  
                                                           
82  Jf. diskussionen om, problematikken i denne betegnelse, idet den er en bred fællesbeteg-

nelse for flere symptomer.  
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Heuton (1999) har fundet sværhedsgraden af EN (3 EN-symptomer fra CAPS: 
nedsat interesse, distancering og begrænset følsesspektrum) signifikant stær-
kest relateret (korrelation) til seksuelt traume (.40), men dette viste sig også at 
gælde for sværhedsgraden af PTSD (CAPS) generelt (.43).83 Deltagerne i un-
dersøgelsen var 84 psykologistuderende, med blandede typer af oplevede 
traumer, inddelt i: trafikulykker, naturkatastrofer, seksuelle traumer, overfald 
og “andet”.  
Kozaric-Kovacic et al. (1999) fandt i sammenligningen af 20 kroatiske solda-
ter med PTSD efter krigstraumer og 16 kroatiske torturofre med PTSD84 
(DSM-III-R), at torturofrene havde en markant højere forekomst af især EN, 
hvor ca. 95% af torturofrene angav EN mod ca.15% af soldaterne. Generelt 
var torturofrene dog mere symptomplagede, men forskellen var størst for EN, 
skyldfølelser, energiforladthed og tendens til gråd. Sænket interesse, var lige-
ledes øget hos torturofrene, men ikke i samme forholdsmæssige grad. Samme 
problem som i Harvey et al.’s fund ovenfor knytter sig dog til såvel popula-
tionsstørelse som til det anvendte “brede” mål for EN som item: “psychic 
numbing”.  Forfatterne foreslår, at den øgede symptomatisering hos torturof-
rene kan skyldes et større antal oplevede traumer i forbindelse med torturen, 
og mange har forud for torturen deltaget i krigen som soldater, og har dermed 
muligvis også traumer derfra.  
Nedenfor er det statistisk undersøgt, hvorvidt der i det i opgaven anvendte da-
tamateriale kan konstateres sådanne statistiske sammenhænge mellem antallet 
af traumer og den oplevede grad af EN.  

11.2. Antallet af traumers betydning for graden af EN 
Af det samlede undersøgelsesmateriale var 3 grupper målt for antallet af ople-
vede livstruende begivenheder og var dermed anvendelige til dette formål. 
Disse 3 var: whiplash-ofrene, de litauiske skoleelever og de danske skoleele-
ver:  
 
 
 

                                                           
83  Den højere forekomst af PTSD-symptomer efter seksuelt misbrug er også vist i andre 

studier. (Frazier, 2000). 
84  Dette er diagnosticeret ved anvendelse Watson’s  PTSD-I skema. 
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Tabel 11. Antallet af traumer relateret til EN  

 
Forskelle signifikante 
ved ANOVA 
 

Population  Antal 
traumer N Gennemsnitlig 

EN-score 
Standard-
afvigelse 

F df P 

1 1385 8.97 3.25 

≥ 2 230 9.36 3.31 
2.83 

1, 
1613 

.093 Whiplash – 
ofre 

Total 1615 9.03 3.26    
1 99 5.60 1.92 
2 53 6.25 2.32 
3 21 6.62 2.52 

≥ 4 8 9.63 2.50 

9.53 
3, 
177 

.0005 Litauiske 
skoleelever  

Total 181 6.08 2.29    
1 115 5.57 2.14 
2 72 5.86 2.04 
3 95 6.56 2.53 
4 54 6.59 2.48 

4.36 
3, 
332 

.0005 Danske sko-
leelever  

Total 336 6.08 2.33    

 
For whiplash-gruppen er der ifølge beregningerne en tendens i retning af, at 
graden af EN stiger med antallet af oplevede traumer. 
Hvad angår de litauiske skoleelever, viste ANOVA, at der var signifikant for-
skel grupperne imellem, hvorfor en post hoc test (Tukey’s B) foretoges til 
nærmere analyse af de indbyrdes sammenhænge. Således viste det sig, at det 
at have oplevet 1, 2 eller 3 traumer, ikke adskilte sig signifikant fra hinanden 
hvad angår graden af EN, hvorimod oplevelsen af 4 traumer var forbundet 
med en markant højere grad af EN. 
De danske skoleelevers grad af EN afspejlede en signifikant progressiv stig-
ning i EN i relation til antallet af traumer. 
Generelt lader det altså til, at der er en tendens til, at graden af EN stiger pro-
gressivt med antallet af traumer. 2 af de anvendte grupper i analysen er dog 
baseret på data fra unge, hvilket skal medtages i generaliseringen til andre po-
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pulationer, idet bl.a. Lonigan et al. (1998), som tidligere nævnt påpeger, at EN 
manifesterer sig anderledes eller i mindre grad hos børn og unge. Whiplash-
gruppen, som overvejende består af voksne (gennemsnitsalder: 43 år (Elklit, 
2000)), er dog stor og generaliserbar, og tendensen til stigning i EN lader 
åbenbart ud fra disse data til at være fælles for voksne og unge. Men det be-
kræftes altså her, at graden af EN tilsyneladende er lavere hos unge. Dette un-
derstreges yderligere af, at flere af skoleeleverne havde oplevet flere traumer 
end whiplash-gruppen, og med tendensen til stigning i EN ved flere traumer, 
burde de i princippet have en højere grad af EN end whiplash-gruppen. Alli-
gevel var de tilsyneladende mindre plaget af EN end de voksne. Den eneste 
undtagelse herfor var som nævnt de 8 litauiske skoleelever med 4 eller flere 
traumeoplevelser, som scorede en anelse højere end whiplash-gruppen med 2 
eller flere traumer. Hvad dette store spring i graden af EN efter 4 traumer 
skyldes, er svært at bestemme. Da samme tendens ikke viser sig hos de danske 
børn med samme antal traumer, kunne der tænkes at eksistere kulturelle for-
skelle, hvilket ikke kan undersøges her, men da der kun er tale om 8 personer 
med 4 eller flere traumer i den litauiske population mod 54 i den danske, må 
man også være forsigtig med at konkludere generaliserbarhed deraf. Det synes 
således at være særdeles relevant for den fremtidige forskning at undersøge 
flere voksne populationer med for antallet af traumer og se på, hvorledes EN 
optræder i relation hertil, især med henblik på at vurdere, om der evt. er et 
skæringspunkt i antallet af traumer, som medfører, at EN stiger markant.  
Jeg er i min litteratursøgning ikke stødt på undersøgelser, der specifikt fokuse-
rer på antallet af traumer i forhold til graden af EN. Ovenstående tyder dog på, 
at der sker en stigning i EN, hvilket vil sige, at jo flere gange, man udsættes 
for livstruende begivenheder, des mere begrænses ens emotionelle responde-
ren på omverdenen.   
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KAPITEL 12. SOCIAL STØTTE OG GRADEN AF EN 

Social støtte har i mange undersøgelser vist sig at være medierende for udvik-
lingen af PTSD (f.eks. Neria et al., 1998; Buunk et al, 1992; Porritt, 1979). 
Men der foreligger så vidt vides ingen specifikke undersøgelser af sammen-
hængen mellem EN som selvstændig faktor og social støtte. Da nogle af un-
dersøgelsesgrupperne i det store datamateriale anvendt i denne undersøgelse er 
undersøgt med spørgeskemaet The Crisis Support Scale (CSS), muliggøres en 
sådan undersøgelse af eventuelle sam-menhænge. CSS udgøres af 7 spørgs-
mål, hvoraf et relaterer sig til overordnet tilfredshed, mens de øv-rige 6 til-
sammen udgør en egentlig “støtte-score”. Besvarelserne foretages på en 7-
punkts Likert ska-la med yderpunkterne “aldrig” (1) til “altid” (7), og under-
søgelsen foretages altid på to forskellige tidspunkter, første gang i akutfasen, 
senere som retrospektiv undersøgelse af, hvordan man nu vurde-rer at støtten 
var dengang begivenheden fandt sted (Elklit, 2000). Whiplash-gruppen 
(n=1710) danner baggrund for den efterfølgende analyse af de overordnede 
sammenhænge mellem social støtte og EN. 

12.1.  Sammenhænge mellem graden af EN og oplevet social støtte ef-
ter begivenheden 

Ved en korrelationsanalyse viste sig følgende signifikante (p < .0005) sam-
menhænge mellem de whiplash-ramtes grad af EN og spørgsmålene besvaret i 
CSS: 
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Tabel 12. Sammenhænge mellem: graden af EN og oplevet Social Støtte efter be-
givenheden 

FAKTOR: EN 
Spm. 1: Når du har behov for at snakke, hvor tit er der nogen, 
der er villig til at lytte i dag? -.29 

Spm. 2: Har du kontakt med andre i samme situation eller folk 
med lignende oplevelser i dag? -.11 

Spm. 3: Er du i stand til at tale om dine tanker og følelser i dag? -.35 
Spm. 4: Udviser folk sympati og støtte i dag? -.29 
Spm. 5: Er der nogen, der hjælper dig med praktiske ting i dag? -.20 
Spm. 6: Føler du dig nogle gange svigtet af folk, som du har 
regnet med ville støtte dig? .25 

Spm. 7: Alt i alt er du tilfreds med den støtte, du modtager i 
dag? -.35 

n = 1591 – 1601, p < .0005 (Whiplash) 

Af tabellen fremgår det altså, at der er en signifikant negativ sammenhæng 
mellem social støtte og EN. Overordnet vil det sige, at des højere grad af støt-
te, des lavere grad af EN og omvendt.  
De største sammenhænge finder man ved item 3 og 7. Førstnævnte viser, at jo 
bedre man er til at give udtryk for sine følelser, des mindre er man præget af 
EN. Dette fund understøtter således muligvis to faktoranalytiske studiers (Ho-
vens et al., 1993 og McFall et al., 1990) fund af, at item’et “kan ikke udtrykke 
emotioner” er relateret til EN-faktorer85, hvilket således indikerer relevansen 
af, at et sådant item bør inddrages i den faktoranalytiske forskning i EN. Dog 
er korrelationen mellem dette item i CSS og den anvendte EN-faktor i denne 
korrelationsanalyse ikke ensbetydende med, at det at have vanskeligt ved at 
give udtryk for tanker og følelser, er en del af EN; her konstateres blot en 
sammenhæng. EN kan således være resultatet af/en reaktion på, at man efter 
traumet ikke har oplevet at have haft nogen at udtrykke sine emotioner til. Al-
ternativt kan sammenhængen være, at EN forårsager en nedsat evne til at ud-
trykke sine tanker og følelser, hvilket ikke kan afgøres alene på basis af en 
korrelationsanalyse.  
                                                           
85  Jf. at Hovens et al. (1993) benævner deres faktor “Distancering”, og McFall et al. be-

nævner deres “Social remmedgørelse”, men at begge faktorer syntes relevante for og 
sammenlignelige med øvrige EN-faktorer. 
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Item 7, som var det item, der målte den generelle tilfredshed med den sociale 
støtte, udviser også en relativt høj korrelation, således at det at opleve en høj 
grad af EN, er forbundet med lav grad af til-fredshed med den sociale støtte 
generelt. Også her er det svært at konkludere, hvorvidt det er oplevel-sen af 
akut EN, der gør, at personen trækker sig fra sine sociale relationer og den 
hjælp, de kan tilby-de, og måske derfor perciperer dem mere negativt og util-
fredsstillende, eller alternativt, at det er en reelt manglende eller kvalitativt 
utilfredsstillende støtte, der medvirker til udviklingen af EN. Hvis man f.eks. 
føler at måtte “bære” traumet alene, eller at reaktionen ikke accepteres af om-
givelserne, “dulmer” man måske sine følelser for ikke at reagere og/eller 
trækker sig fra omgivelserne.  
Item 1 og 4 viste sig også rimeligt stærkt relateret til EN, således at det, at no-
gen lytter, støtter og udviser sympati efter ulykken, er forbundet med en lavere 
grad af EN, og omvendt, at høj EN er forbundet med en oplevet lav eller util-
strækkelig sympati og støtte fra sine sociale relationer. Det lader altså til, at 
det er væsentligt at få udtrykt sine tanker og følelser om begivenheden kort 
efter dens indtræden til personer, der støtter og udviser sympati, medmindre 
årsagssammenhængen som ovenfor nævnt er omvendt, således at det er EN, 
der “farver” oplevelsen af social støtte 
Ovennævnte understøttes yderligere af, at det at føle sig svigtet efter den 
traumatiske begivenhed af dem, man havde forventet støtte fra, er positivt re-
lateret til EN, således at et oplevet svigt hænger sammen med høj grad af EN 
og omvendt, at lav EN ofte forekommer, når man ikke føler sig svigtet. Rela-
teret hertil, har det, at have modtaget praktisk hjælp (item 5) også en sammen-
hæng med EN, men er dog ikke lige så højt korreleret med EN som de andre.  
Mindst sammenhæng, men stadig signifikant, finder man ved item 2, som ved-
rører kontakten med andre i en lignende situation. Det lader altså til, at det, at 
tale med andre, der har oplevet noget lignende, er forbundet med en lavere 
grad af EN. Denne sammenhæng kunne være udtryk for, at man her får ud-
trykt sine tanker og følelser til nogen, som forstår eller genkender dem, i ste-
det for at “lukke af for dem”, om måske derved bedre kan acceptere sine egne 
reaktioner. 
Man kan, som det ovenfor er påpeget, ikke udsige noget om kausaliteten i dis-
se korrelationsanalyser. Hertil kræves muligvis mere kvalitative analyser eller 
longitudinale prospektive studier, som følger personer før, under og efter et 
traume. Sidstnævnte er dog omkostnings- og ressourcekrævende, idet man ik-
ke kan forudse, hvem der rammes af traumer, og derfor må undersøge et sær-
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deles stort antal personer, hvoraf kun et fåtal forventes at blive traumatiseret. 
Her må vi foreløbig nøjes med at konstatere, at der for whiplash-gruppen teg-
ner sig et billede af, at det, at opleve at have modtaget social støtte under og 
efter en traumesituation, er signifikant forbundet med graden af EN.  
Dog kan man ved regressionsanalyse med EN som afhængig variabel beregne, 
hvorledes de enkelte items´ vægtede bidrag forklarer variansen i EN. Med så-
danne beregninger kan man i højere grad få informationer om de konstante va-
riablers (items i CSS) samspil og betydning for graden af EN.  
Da nogle af målene med opgaven dog desuden var at vurdere hvilke forhold, 
der kunne være af be-tydning for graden af EN på længere sigt, vurderedes det 
relevant at lade regressionsanalysen indgå som del af de prospektive analyser, 
idet der således kan etableres viden om ikke blot den sociale støt-tes betydning 
for EN i akutfasen, men også på længere sigt. Dermed indgår regressionsana-
lysen som del af det følgende kapitel, hvor nogle faktorer af prædiktiv betyd-
ning for EN på længere sigt søges afdækket. Whiplash-gruppen er dog ikke 
målt over 2 gange med HTQ, hvorfor en anden gruppe (voldsramte) må danne 
basis for de følgende analyser, idet denne er målt 2 gange ved såvel CSS, 
HTQ og TSC (Trauma Symptom Checklist – måler “andre traumerelaterede 
symptomer”). En væ-sentlig forskel mellem de to grupper er dog, at volds-
gruppen gennemsnitligt har en lavere grad af EN end Whiplash-gruppen (gen-
nemsnitlig score hhv. 6,89 vs. 9,03), hvilket fremgik af tabel 10, side 138 i 
undersøgelsen af traumetyper. Desuden er der betydeligt flere deltagere i 
førstnævnte gruppe end i voldsgruppen (“total”- n = hhv. 1710 vs. 214 ). Den 
voldsramte gruppe er dog stadig af tilstrækkelig størrelse til de videre under-
søgelser. Forskellen i grad af EN er dog værd at have i betragtning i de videre 
analyser og i sammenligningen af den sociale støttes betydning for EN ved 
korrelations-analysen (whiplash) ovenfor med fundene ved den efterfølgende 
regressionsanalyse (voldsofre). 
I næste kapitel er den sociale støtte således inddraget, sammen med nogle an-
dre variabler af potentiel betydning for EN, i analyser, der søger at vurdere, 
hvorvidt disse er prædiktive for senere EN. 
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KAPITEL 13. FAKTORER AF MULIG PRÆDIKTIV BETYDNING FOR 
GRADEN AF POST-EN 

I dette kapitel søges det således belyst, hvorvidt der kan være faktorer, der i 
akutfasen har særlig betydning for, om EN forværres eller reduceres over tid. 
Til dette formål er gruppen af voldsofre særlig velegnet, fordi deltagerne som 
nævnt er målt 2 gange (1-2 uger efter begivenheden og igen efter 6 måneder) 
ved 3 relevante redskaber, således at der kan undersøges prospektivt på flere 
dimensioner. Med udgangspunkt i redskaberne HTQ, CSS og TSC valgtes det 
derfor at belyse følgende forhold: 
- Hvorledes udvikler graden af EN sig over tid? 
- Hvilke sociale støttefaktorer i akutfasen er prædiktive for graden af EN på 

længere sigt? 
- Hvilke andre traumerelaterede symptomer målt ved TSC er prædiktive for 

den senere forekomst af EN? 
TSC’en er et spørgeskema til måling af forekomsten dels af almindeligt fore-
kommende psykiske symptomer og dels en række traume-specifikke. Flere 
studier har vist, at der til PTSD ofte knytter sig andre symptomer, hvorfor net-
op dette spørgeskema er særdeles relevant at inddrage. I Elklits videreudvik-
ling af det oprindelige spørgeskema indeholder den nye udgave 35 items, der 
måler: Depression, angst, dissociation, søvnproblemer, somatisering, inter-
personel sensitivitet, fjendtlighed og mistanke om sexmisbrug. Besvarelserne 
foretages ud fra en 4-punkts Likert skala med yderpunkterne “Nej” og “Meget 
tit” (Elklit, 2000).  

13.1. Udviklingen i graden af EN over tid 
I første omgang foretoges således en frekvensanalyse af forekomsten af EN 
(HTQ) på de 2 undersøgelsestidspunkter for at se, hvorledes graden af EN ud-
viklede sig over tid. Resultaterne er vist i tabel 13 nedenfor: 
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Tabel 13. Graden af EN målt over tid i gruppen af voldsofre 

Lav EN-score = 4 37,3 % 
Moderat EN-score = 4-8 34,5 % 

} 71,8% 

Høj EN-score = 8-12 20,1 % 

EN ved 1. måling 
(1-2 uger efter begivenhed) 

(n = 209) 
 Meget høj EN-score = 

12–16 8,1 % 
} 28,2% 

Lav EN-score = 4 42,9 % 
Moderat EN-score = 4-8 34,9 % 

} 77,8% 

Høj EN-score = 8-12 12,7 % 

EN ved 2. måling 
(6 mdr. efter begivenhed) 

(n = 126) Meget høj EN-score = 
12–16 9,5 % 

} 22,2% 

 
Frekvensanalysen viste, at 71,8% af deltagerne i den voldsramte gruppe sco-
rede “lav–moderat” ved besvarelse af HTQ’en 2 uger efter overfaldet; men at 
knap 30% scorede “høj–meget høj” er dog værd at bemærke. Dertil kommer, 
at hele 8,1% af alle deltagerne rent faktisk placerede sig i gruppen af  “meget 
høj grad af EN”.  
Ved 2. måling 6 måneder senere viste der sig en faldende tendens for graden 
af EN, idet andelen, der scorede under middel, nu var steget til 77,8%, mens 
de, der scorede over middel, nu udgjorde 22,2% af deltagerne. Men her er det 
interessant at se, at uanset at gruppen, der oplevede en lav grad af EN ved 1. 
måling, forøges ved 2. måling, samtidig med at gruppen med “høj grad af EN” 
mindskes ved 2. måling, så forøges den andel, der oplever en meget høj grad 
af EN med 1,7%. At næsten 10% oplever en særdeles høj grad af EN 6 måne-
der efter overfaldet, er bekymrende især set i lyset af, at tendensen tilsynela-
dende er, at EN netop falder med tiden. Hvorvidt det så er de samme indivi-
der, der fastholder den høje grad af EN 6 måneder senere, eller det er en anden 
gruppe, der stiger i graden af EN, kan denne frekvensanalyse dog ikke vise. 
Hertil kræves, at man følger hvert individ longitudinalt og afgør udviklingen i 
EN herudfra. Alternativt, men knap så præcist og omfangsrigt, kan en korrela-
tionsanalyse dog afgøre, hvor god overensstemmelse der generelt er mellem 
resultaterne hhv. 2 uger og 6 mdr. efter voldsepisoden. En sådan korrelation-
sanlyse viste en signifikant stærk sammenhæng (.69) mellem EN målt akut og 
senere (p< .0005), hvilket antyder, at det at opleve EN tidligt efter traumet, til-
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syneladende for ca. 2/3’s vedkommende er forbundet med også at opleve det 
senere i forløbet. Således lader det til, at netop den gruppe, der oplever en me-
get høj grad af EN i akutfasen, er den samme, der oplever det senere i forløbet. 
Til disse resultater knytter sig dog et væsentligt forbehold, idet antallet af be-
svarelser næsten halveres fra 1. til 2. måling. Dette kan enten skyldes mangel-
fuld/forkert udfyldelse af spørgeskemaet eller egentligt frafald i undersøgel-
sen. Da dette er en stor andel, er det væsentligt at vide, om netop de, der faldt 
fra, i virkeligheden er dem, der har det værst, og dermed ville have kunne for-
skyde den faldende tendens vist ovenfor. Elklit & Brink (submitted) har vist, 
at de personer, der ikke responderede ved 2. måling, havde en højere grad af 
ASD, hvorfor de generelt set var mere symptomplagede end den andel, der 
gennemførte hele undersøgelsen. Vi kan dog ikke her se, hvorvidt netop EN 
var markant højere ved første måling hos den frafaldne gruppe, men det fore-
kommer sandsynligt. 
Opsamlende ser det altså ud til, at graden af EN generelt falder med tiden. 
Dog tyder undersøgelsen på, at de, der i akutfasen har en særdeles høj grad af 
EN, fortsat har det 6 mdr. senere, og at nogle af de, der har en høj grad, for-
værres med tiden hvad angår EN. Tendensen kan vise sig at være endnu mere 
markant, idet de frafaldne deltagere var de mest traumatiserede (ASD), så-
fremt EN hos disse var “høj” eller “meget høj”. Noget tyder således på, at der 
er grund til at være særlig opmærksom på personer, der umiddelbart efter et 
traume udviser en høj eller meget høj grad af EN.  
Ovenstående udviklingstendens i EN siger dog ikke noget om hvilke faktorer, 
der kan tænkes at indvirke på eller mediere graden af EN på længere sigt. I 
undersøgelsen af whiplash-ofre viste social støtte sig at have signifikant sam-
menhæng med EN, hvorfor det synes interessant at se nærmere på disse evt. 
medierende variabler. Dertil kommer de tidligere nævnte variabler, målt ved 
TSC som i større eller mindre grad har vist sig at have betydning for traumati-
sering i andre undersøgelser, men som ikke er målt i forhold til EN specifikt. 
Disse forhold søges således belyst i de følgende afsnit for at undersøge, hvil-
ken betydning de har for udviklingen i EN over tid. Viden om medierende va-
riabler for EN vil sandsynligvis på længere sigt give indsigt i, hvorledes der 
mest effektivt kan forebygges ved tidlig intervention efter traumatiserende be-
givenheder.  
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13.2.  Social støtte og symptomer målt ved TSC: Prædiktive faktorer 
for EN? 

M.h.p. at kortlægge faktorer af prædiktiv værdi for EN, foretoges hierarkiske 
regressionsanalyser af datamaterialet fra gruppen af voldsofre. Resultaterne fra 
den første analyse, baseret på data fra 1. måling af den afhængige variabel EN 
(HTQ) og de konstante variabler CSS og TSC, er vist nedenfor i tabel 14 (af-
snit 13.2.1). Dernæst inddrages data fra EN målt efter 6 mdr. som afhængig 
variabel og data fra CSS’s første og anden måling samt TSC’s første måling 
som konstante variabler. Disse resultater fremgår af tabel 15 (afsnit 13.2.2). 
Grunden til, at data fra 2. måling af CSS er medtaget er dels for at belyse, 
hvorledes oplevelsen af den sociale støtte ændres over tid, men også for at se, 
hvorvidt og hvorledes støtten har betydning for EN senere i traumeforløbet. 

13.2.1. Regressionsanalyse med EN efter 1. måling (1-2 uger) som afhæn-
gig variabel 

Således foretoges i første omgang en hierarkisk regressionsanalyse af data fra 
de første målinger for at se, hvilke støttefaktorer (CSS) og symptomer (TSC), 
der havde signifikant betydning for graden af EN hos voldsofrene i akutfasen. 
Analysen af den sociale støttes betydning er i nogen grad sammenlignelig med 
korrelationsanalysen af data fra whiplash-ofrene i afsnit 12.1. I denne regres-
sionsanalyse får vi dog med EN som afhængig variabel et mere uddybet bille-
de af samspillet mellem variablerne, og ikke blot “simple” sammenhænge. 
Derved bliver de variable udskilt, der har den mest signifikante betydning for 
variansen i EN. Resultaterne af den første analyse fremgår af tabel 14, neden-
for: 
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Tabel 14 : Hierarkisk regressionsanalyse i forhold til variansen i EN ved 1. måling 

Spørgeskema Item Beta P 

TRIN 1    
1: Nogen til at lytte -.16 .05 
3: Evnen til at udtrykke tanker og følelser -.20 .005 

6: Føle sig svigtet .16 .05 
CSS (Social Støtte) 
(1. måling) 

R2 = .40 
7: Overordnet tilfredshed med støtte -.30 .0005 

TRIN 2    

Depression .41 .0005 

Mistanke om sexmisbrug .24 .001 

Søvnproblemer -.15 .05 

Somatisering .14 .05 

TSC (Symptomer) 
(1. måling) 

R2 = .78 
R2ch = .38  

Interpersonel sensitivitet .14 .05 

 
I forhold til den sociale støtte målt ved CSS viste spørgsmålene 1, 3, 6 og 7 
(fravær af nogen til at lytte; manglende evne til at udtrykke tanker og følelser; 
føle sig svigtet samt lav overordnet tilfredshed med støtte) sig at være særdeles 
væsentlige, idet de tilsammen forklarer hele 40% af variansen i EN (F = 32,24, 
p < .0005) (df 4, 196). Det vil altså sige, at disse 4 har særlig betydning for 
graden af EN. Betaværdierne for de enkelte items er angivet i tabellen til an-
skueliggørelse af de enkeltes vægtede bidrag.  
Vi får således bekræftet fundene fra whiplash-gruppen (afsnit 12.1), men også 
uddybet hvilke sociale støttefaktorer, der tilsammen får størst betydning for 
graden af EN. Billedet ligner således i nogen grad billedet fra whiplash-
gruppen, hvor den overordnede (u)tilfredshed med støtten og evnen (eller 
manglende evne) til at kunne give udtryk for sine tanker og følelser havde de 
stærkeste sammenhænge med EN. Også det (ikke) at have haft nogen, der ville 
lytte til én, havde en stærk sammenhæng med graden af EN hos whiplash-
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gruppen. Korrelationsanalysen for whiplash-gruppen indikerede dog, at det, 
(ikke) at have modtaget støtte og sympati, havde en lidt større sammenhæng 
med graden af EN end det, (ikke) at føle sig svigtet, men regressionsanalysen 
af  voldsofrenes besvarelser viser, at det, at føle sig svigtet, har en direkte 
sammenhæng med en forøget grad af EN i akutfasen, sammenholdt med ikke 
at have haft nogen til at lytte, ikke at have kunnet give udtryk for sine følelser, 
og generelt at være utilfreds med den sociale støtte.  
Vi får således her belyst, at det at føle sig svigtet af og opleve at mangle sine 
sociale relationers støtte til at lytte til éns oplevelse af begivenheden og følel-
ser forbundet hermed i tiden umiddelbart efter traumet, er relateret til en større 
sandsynlighed for en højere grad af EN i den akutte fase.  
De øvrige sociale støttefaktorer (jf. tabel 12, s. 144) kan stadig have en sam-
menhæng med og påvirkning af graden af EN i akutfasen, men de nævnte 4 
lader til i samspil at være de væsentligste faktorer hvad angår social støtte.   
Ved inddragelse af symptomområderne målt ved TSC viste problemområder i 
forhold til somatisering, fravær af søvnproblemer, interpersonel sensitivitet, 
mistanke om sexmisbrug og depression sig ligeledes at have betydning for EN 
i den akutte fase. Når disse områder inddrages, forklares i alt 78% af variansen 
i EN (F = 66,33, p < .0005), (df 9, 167),  hvilket betyder at disse 5 sidstnævnte 
faktorer forklarer 38% af variansen i graden af “akut” EN. 
Især forekomsten af depressive symptomer i akutfasen er relateret til en højere 
grad af “akut” EN. Relationen mellem EN og depression er påpeget af flere 
forfattere, men med forskellige perspektiver og forskellige forskningsfund. Så-
ledes er flere kritiske over for inddragelsen af EN i PTSD, idet de mener, EN 
og depression overlapper hinanden og medfører fare for fejldiagnosticering, 
andre mener at EN og depression er relaterede, således at de ofte optræder 
samtidig og endelig finder nogle forskere, at EN og depression er helt forskel-
lige fænomener, og at EN er specifik for PTSD (Heuton, 1999; Litz, 1992; 
Litz et al., 1997; Davidsson et al., 1991 & Kilpatrick, 1993). Der er uoverens-
stemmelse i de empiriske fund, men man må fortsat være opmærksom på at 
undersøge, hvorledes og hvorvidt de er relaterede.  
Antydningen i dette studium er, at depression i akutfasen er af betydning for 
graden af EN, men ikke at det er ét og samme fænomen. Også en mistanke om 
sexmisbrug er relateret til en højere grad af EN, hvilket bekræfter, at denne ty-
pe traume er forbundet med større sandsynlighed for øget patologi, i hvert fald 
hvad angår den akutte EN-reaktion. Derudover lader det ifølge den negative 
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betaværdi for søvnproblemer til, at fravær af sådanne vanskeligheder sandsyn-
liggør en øget grad af EN i akutfasen. Teoretisk kunne det give mening, at 
man med en evne til at sove sig fra begivenheden var bedre i stand til at opret-
holde distanceringen fra omgivelser og indre invasions- og/eller emotionsop-
levelser. Vi kan dog ikke med dette fund vide, om de, der ikke har søvnvan-
skeligheder, ligefrem “sover sig fra tingene” eller sover mere end mennesker 
generelt, men det var måske værd at undersøge, om dette kan være tilfældet. 
Empirisk set bekræfter fraværet af søvnproblemer den tidligere indikation i 
faktoranalysen af, at der er en negativ sammenhæng mellem EN og vagtsom-
hedssymptomerne. En anden symptomgruppe med betydning for graden af EN 
er “Interpersonel sensitivitet”. Forekomsten af dette lader til i samspil med de 
øvrige, at forklare en signifikant del af en øget grad af EN, hvilket er interes-
sant i forhold til diskussionen om, hvorvidt personen trækker sig fra sine 
nærmeste omgivelser og derved måske mister den tilsyneladende væsentlige 
sociale støtte. Da symptomgruppens vægtede bidrag her dog beregnes i hie-
rarkisk regressionsanalyse, indgår det i et samspil med de fundne sociale støt-
tefaktorer ovenfor og kan derved også indikere, at tilbagetræknin-
gen/sensiviteten sker som led i skuffelsen over de sociale relationers util-
strækkelige støtte. Dette kan ikke afgøres i denne analyse, men det kan konsta-
teres, at de tilsammen medfører en større risiko for forøget EN i den akutte fa-
se. Endelig lader forekomsten af symptomgruppen “somatisering” til at have 
en væsentlig betydning for en øget grad af “akut” EN. Sammenhængen mel-
lem en emotionel lukkethed eller manglende verbalisering af traumet og soma-
tisering har været påpeget af flere forskere (van der Kolk et al., 1996a; Spie-
gel, 1992 og Pennebaker, 1993 iflg. van der Kolk et al., 1996a og Pennebaker 
et al., 1989 iflg. Litz et al., 1997; Pennebaker et al., 1986; Greeenberg et al., 
1992). Men EN som faktor bestående af symptomer defineret af APA (2000) 
har så vidt vides ikke været selvstændigt undersøgt i relation til somatisering. 
De fleste af ovennævnte forskere arbejder med teorier om, at man ved ikke at 
udtrykke emotionerne, vedligeholder eller øger sit “arousal”-niveau, som der-
med med tiden medfører somatiske komplikationer. Denne regressionsanalyse 
viste at det, at kunne få udtrykt sine følelser og tanker om traumet i akutfasen, 
var af væsentlig betydning for graden af EN. Der kan således være et samspil 
mellem det at få udtrykt sine følelser til sine sociale relationer og somatise-
ring, som tilsammen, men også i samspil med de øvrige fundne faktorer, bi-
drager til sandsynligheden for udviklingen af en høj grad af EN. At angst og 
fjendtlighed ikke viser sig at bidrage til variansen i EN i akutfasen er interes-
sant, idet begge er forbundet med en øget grad af “arousal” (van der Kolk, 
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1996), hvilket bekræfter fundene i faktoranalysen af, at høje grader af EN og 
“arousal” ikke optræder på samme tid.  
I forhold til symptomområderne målt ved TSC må det således konstateres at 
tilstedeværelsen af depression, mistanken om sexmisbrug, somatisering, inter-
personel sensitivitet og fraværet af søvnproblemer alle i større eller mindre 
grad lader til at være signifikant forbundet med en øget risiko for en øget grad 
af EN i den akutte fase.  
Dette kan være særdeles anvendelig viden, fordi symptomerne umiddelbart er 
mere iøjnefaldende end EN, som er mere uhåndgribelig og intrapsykisk end 
symptomområderne. Dermed får vi et redskab til at kunne være ekstra op-
mærksomme på de personer, der i og kort efter traumesituationen præges af 
disse symptomer, med en viden om, at de med en større sandsynlighed oplever 
“akut” EN samtidig. Især fraværet af søvnproblemer i akutfasen er væsentlig, 
idet man sædvanligvis reagerer på sådanne problemers tilstedeværelse, men 
her er der indikation for at være opmærksom på personer, der ikke har pro-
blemer i forhold til søvn, idet risikoen for EN er øget, dog under inddragelse 
af forekomsten af de andre symptomer.  
Opsamlende for første analyse, lader det således til, at graden af EN i den tid-
lige fase af et traumatisk forløb er forbundet med og kan påvirkes af oplevel-
sen af at få social støtte, herunder om man er i stand til og har mulighed for at 
udtrykke sine tanker og følelser omkring begivenheden til sine sociale relatio-
ner og ikke føler sig svigtet af dem. I næsten lige så høj grad viser visse symp-
tomområder hos personen på traumetidspunktet sig også at kunne influere 
graden af akut EN. Tilstedeværelsen af depressive symptomer, eller mistanken 
om, at sexmisbrug har fundet sted, er særligt indikative for en høj grad af EN. 
Samtidig er en lav grad af søvnproblemer relateret til en høj grad af EN, mens 
tendensen til at somatisere og at være interpersonelt sensitiv ligeledes er for-
bundet med en høj grad af EN.  
Disse risikofaktorer eller indikatorer er således væsentlige for udviklingen af 
EN i den akutte fase, men spørgsmålet er, hvilken betydning de har for EN på 
længere sigt. Den foregående analyse (afsnit 13.1) viste, at en lav til moderat 
grad af EN og eventuelt også en høj grad af EN i den akutte fase generelt fal-
der med tiden, mens nogle af dem med en høj eller meget høj grad fastholder 
eller øger graden af EN over tid. Det vil således være af stor betydning, at fin-
de nogle indikatorer for, udover målet for graden af EN,  hvem der er i større 
risiko for at øge graden af EN på længere sigt. Til dette formål kan hierarkisk 
regressionsanalyse igen foretages, med inddragelse af såvel målene fra 1. be-
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svarelse af CSS og TSC, men også målene fra besvarelsen af CSS 6 mdr. se-
nere, for at se, hvorledes disse bidrager til at forklare variansen i EN 6 mdr. 
efter begivenheden. 

13.2.2. Regressionsanalyse med EN efter 2. måling: (6 mdr.) som af-
hængig variabel 

Under inddragelse af data fra 2. måling foretoges således yderligere regressi-
onsanalyser m.h.p. at finde, hvilke af de fundne variabler der også har prædik-
tiv betydning for den senere forekomst af (posttraumatisk) EN. Resultaterne 
fremgår af tabel 15 nedenfor: 
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Tabel 15: Hierarkisk regressionsanalyse i forhold til variansen i EN  ved 2. måling 

Spørgeskema Item Beta P 

TRIN 1    
Spm. 3: Evnen til at udtrykke tanker 
og følelser -.32 .000

5 CSS (Social Støtte) ved 1. må-
ling 

R2 = .18  

Spm. 7: Overordnet tilfredshed med 
støtte -.20 .022 

TRIN 2    
Spm. 2: Kontakt med andre i en lig-
nende situation -.17 .006 

Spm. 3: Evnen til at udtrykke tanker 
og følelser -.26 .000

5 

Spm. 6: Føle sig svigtet .17 .016 

CSS (Social Støtte) ved 2. må-
ling 

R2 = .57 
R2ch = .39  

Spm. 7: Overordnet tilfredshed med 
støtte -.31 .000

5 

TRIN 3    

TSC (Symptomer), (1. måling)  
R2 = .65 
R2ch = .08 

Somatisering .34 .000
5 

        
Efter 6 mdr. viste den sociale støtte fra 1. måling i “akutfasen” sig nu kun at 
kunne forklare ca. 18% af variansen i EN (F = 13,31, p < .0005), (df 2, 119). 
Mere specifikt var det nu kun item 3 og 7 fra CSS, der bidrog signifikant her-
til. Item 3, vedr. evnen til at udtrykke sig, var nu tydeligvis den stærkeste fak-
tor af de to (jf. tabel ovenfor). Det, at nogen lytter til én eller oplevelsen af 
svigt umiddelbart efter begivenheden (item 1 og 6), har altså tilsyneladende 
ikke væsentlig betydning for en øget grad af EN på længere sigt. At kunne ud-
trykke sine tanker og følelser samt oplevelsen af en tilfredshed med den socia-
le støtte lige efter ulykken, lader derimod til stadig at have en væsentlig be-
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tydning for graden af EN 6 mdr. senere. Disse 2 aspekter er altså særligt væ-
sentlige at være opmærksom på i den akutte fase.  
Inddragelse af de senere retrospektive mål for social støtte ved 2. måling viste, 
at item 2, 3, 6 og 7 (kontakt med andre i lignende situation; evnen til at ud-
trykke tanker og følelser, føle sig svigtet; overordnet tilfredshed med støtte) 
havde signifikant betydning for det seneste mål for EN, idet ca. 57% af vari-
ansen herefter forklares, hvilket betyder at disse 4 items i sig selv forklarer 
39% af variansen (F = 23,81, p < .0005), (df 6, 110).  
Således er betydningen af den oplevede sociale støtte fortsat af stor betydning 
for graden af EN senere i forløbet. Det er stadig den overordnede tilfredshed 
med den sociale støtte, man fik dengang, der betyder mest for graden af EN. 
Er man tilfreds med den sociale støtte dengang, har man sandsynligvis en la-
vere grad af EN nu, men ved utilfredshed med støtten, som den opleves at ha-
ve været, er man med større sandsynlighed præget af høj EN. Også vurderin-
gen af ikke at have kunnet udtrykke sine følelser og tanker dengang, medvir-
ker tilsyneladende fortsat til en højere grad af EN 6 mdr. senere. Det, at have 
oplevelsen af dengang at være svigtet af dem, man forventede støtte fra, er li-
geledes stadig forbundet med en høj grad af EN (eller omvendt: ikke svigtet 
→ lav grad af EN). Dog er det ikke det første mål herfor, der er prædiktivt, 
men derimod den retrospektive oplevelse af, dengang at have været svigtet. 
Interessant nok, har det at have haft kontakt med andre mennesker med lig-
nende oplevelser nu tilsyneladende en væsentlig betydning for graden af EN, 
således at hvis man har haft en sådan kontakt, er risikoen for høj EN på længe-
re sigt mindre (og omvendt: ingen kontakt → øget risiko for EN). Dette bety-
der tilsyneladende, at selvom kontakten med andre mennesker med lignende 
oplevelser ikke umiddelbart medierer graden af EN, så kan den på et senere 
tidspunkt få en betydning for personen og dennes grad af EN.  
Yderligere inddragelse af data fra TSC’en fra første måling for at vurdere, 
hvorvidt de faktorer, der viste sig prædiktive for akut EN, også er prædiktive 
for den senere forekomst af EN, medførte interessant nok, at det nu primært 
var  somatiseringsvariablen, der var af signifikant betydning for den sene fo-
rekomst af EN, idet 65% af EN nu kunne forklares (F = 28,39, p < .0005), (df 
7, 109), hvilket betyder, at symptomområdet somatisering yderligere forklarer 
8% af variansen i EN efter 6 mdr. Dette er særlig interessant, fordi somatise-
ring ikke var den stærkeste prædiktor for akut EN lige efter traumet. Dette in-
dikerer, at man må være særligt opmærksom på den gruppe, der plages af 
mange fysiske symptomer umiddelbart efter traumet, hvilket ofte nemt kan 
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tænkes at blive overset, netop fordi der reelt ofte er fysiske symptomer efter 
overfald og ulykker, og omgivelserne dermed ikke hæfter sig ved somatiske 
klager.   
Det lader altså til, at man er i større risiko for en høj grad af EN efter 6 mdr., 
hvis man i den akutte periode anså den sociale støtte som utilfredsstillende og 
ikke kunne give udtryk for sine følelser og tanker. Risikoen skærpes, såfremt 
anskuelsen af disse forhold fastholdes over tid, og man desuden ved tilbage-
blik vurderer at have været svigtet af dem, man forventede støtte fra, eller hvis 
man ikke havde haft kontakt med andre med lignende oplevelser. Tendensen 
til somatisering i tiden kort efter traumet medfører tilsyneladene en yderligere 
risiko for øget EN. 
Disse faktorer må dermed ifølge denne analyse være faktorer, man kan anven-
de, dels til tidlig identifikation af risikogrupper for EN, men også i forhold til 
forebyggelse og tidlig intervention.  
Det er dog sandsynligt, at resultaterne ville se anderledes ud, og at nogle af de 
faktorer, der viste sig prædiktive for akut EN ved første måling, også ville vise 
sig væsentlige for post-EN, hvis de fra gruppen, der ikke responderede ved 2. 
måling, havde indgået i beregningerne.  

13.3. Opsamling: Udviklingen af og prædiktorer for graden af EN 
akut og på længere sigt 

Opsamlende kan der peges på, at omend størstedelen af den undersøgte gruppe 
af voldsofre udviste en lav-moderat grad af EN i akutfasen med en let faldende 
tendens i graden af EN over tid, sås der ikke desto mindre en tendens til stig-
ning i graden af EN over tid (6 mdr.) for gruppen med den højeste grad af EN. 
Analyserne viste en tydelig sammenhæng mellem den oplevede sociale støtte 
efter den traumatiske begivenhed, og graden af EN på såvel kort som på læn-
gere sigt. Der var endvidere rimelig overensstemmelse mellem gruppen af 
whiplash-ramte og voldsofrene i forhold til hvilke sociale støttefaktorer, der 
havde stærkest relation til akut EN.  
Regressionsanalyserne viste mere specifikt, at det især er den overordnede 
utilfredshed med den sociale støtte, en manglende evne til at kunne udtrykke 
sine tanker og følelser, at ingen har lyttet til én samt et oplevet svigt, der er 
prædiktiv for en høj grad af EN i den akutte fase. Men ud over graden af soci-
al støtte lader flere symptomområder til også at være prædiktive for en høj 
grad af akut EN. Disse er, i den akutte fase, især depression, men også mistan-
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ke om sexmisbrug, en lav grad af søvnproblemer, somatisering og interperso-
nel sensitivitet. Man bør lægge mærke til, at graden af somatisering sammen 
med interpersonel sensitivitet er den mindst betydningsfulde af de nævnte 
symptomområder i den akutte fase, mens depression har størst betydning for 
EN. Denne fordeling ændrer sig tilsyneladende på længere sigt. 
Analysen af data fra 2. måling 6 mdr. efter ulykken pegede i forhold til den 
sociale støtte i den akutte fase på, at kun det, at have kunnet udtrykke sine 
tanker og følelser samt at have oplevet en overordnet tilfredshed med den so-
ciale støtte umiddelbart efter begivenheden, får betydning for graden af EN på 
længere sigt. Disse faktorer har også betydning for graden af EN, når de måles 
retrospektivt 2. gang, men dertil kommer 2 yderligere faktorer. Det at vurdere, 
at man nu (efter 6 mdr.) oplever, at man dengang var svigtet, samt at man 
havde kontakt til andre, som havde været i en lignende situation, får også be-
tydning for i hvilken grad, man præges af EN på længere sigt, idet førstnævnte 
lader til at øge graden af EN, mens sidstnævnte lader til at reducere graden af 
EN. Derudover ændres betydningen af de psykiske symptomgrupper væsent-
ligt i forhold til den langsigtede udvikling af EN. Efter 6 mdr. har kun 1 af de 
ved første måling 5 signifikante faktorer væsentlig betydning for graden af 
EN, hvilket dog kan skyldes reduktionen i antallet af deltagere ved 2. måling. 
Men indikationen er, at en høj grad af somatisering delvist kunne forklare en 
høj grad af EN.  
Der er altså fundet indikationer for, at man skal være særligt opmærksom på 
personer, der ikke får udtrykt følelser og tanker i tiden kort efter traumet og 
især, hvis de i relativt høj grad udtrykker somatiske klager. Endvidere lader 
det til at være væsentligt at gøre en indsats for at personen overordnet føler sig 
støttet og ikke svigtet i den akutte fase. Endelig er en relativt hurtig kontakt til 
andre med lignende oplevelser væsentlig på længere sigt.    
Andre psykologiske faktorer kan dog også tænkes at være relateret til udvik-
lingen af EN. Da nogle af deltagerne er målt ved flere redskaber, som måler 
forskellige psykologiske funktioner og forhold, må det således være relevant 
at beregne, hvorvidt disse hænger sammen med graden af EN. Der er dog ikke 
her tale om prospektive undersøgelser, hvorfor beregningerne kommer til at 
konstatere sammenhænge gældende for tidspunktet for de aktuelle målinger. 
Korrelationer til belysning af sammenhænge og regressionsanalyser til udspe-
cificering af de enkelte variablers vægtede bidrag vil danne baggrund for de 
følgende analyser af sammenhængene.   



 

 160

KAPITEL 14. EN I RELATION TIL ANDRE PSYKOLOGISKE FAKTO-
RER 

Det ønskedes således undersøgt, hvorledes EN relaterer sig til flere forskellige 
psykologiske variabler, som i flere studier ofte har vist sig at have en vis be-
tydning for og sammenhæng med PTSD. I og med, at EN ikke er velundersøgt 
som selvstændig faktor, men derimod typisk har været undersøgt samhørende 
med Undgåelse eller som enkelt item i spørgeskemaer, er det derfor uklart, 
hvorvidt og hvorledes faktorer som tilknytningsmønstre, mestrings- og for-
svarsstrategier samt kognitive antagelser om verden relaterer sig til EN som 
selvstændig faktor. En viden om sådanne forhold kan sandsynligvis give ind-
blik i hvem, der er disponeret for EN, hvorledes vi som psykologer kan inter-
venere, og endelig kan den muligvis bidrage til vurdering af relevansen af de 
forskellige teorier om EN og PTSD.    
Med udgangspunkt i den tidligere etablerede “EN-score” foretoges således be-
regninger af  korrelationsværdier for sådanne sammenhænge mellem EN og de 
ovenfor nævnte psykologiske variabler. Grundlaget for disse beregninger ud-
gøres af to store traumepopulationer; whiplash-ofrene (n = 1710) og den ene 
gruppe af forældre, der har mistet et spædbarn (n = 686). Begge er undersøgt 
for alle de anvendte psykologiske variabler, med undtagelse af variablen “ba-
sale grundantagelser”, hvor kun gruppen af whiplash-ramte er undersøgt. Va-
riablen er alligevel medtaget, da den er interessant i forhold til især mestring 
og forsvar i relation til EN. Desuden er whiplash-gruppen i sig selv særdeles 
stor og dermed anvendelig. Indledningsvis skal de anvendte måleredskaber for 
de psykologiske variabler kort præsenteres. 

14.1. Anvendte spørgeskemaer 

14.1.1. Tilknytning 
Revised Adult Attachment Scale (RAAS) er et 5-punkts Likert spørgeskema 
til måling af voksnes tilknytning til andre mennesker. Det indeholder 18 
spørgsmål, som danner baggrund for beregning af tre overordnede kvalitets-
dimensioner af tilknytning: Nærhed, Angst og Afhængighed. (Collins, 1996; 
Elklit, 2000).  
Nærhedsdimensionen måler i hvilken grad, personen ønsker og nyder nærhed 
og intimitet. Afhængighedsdimensionen måler, i hvilken grad personen vurde-



 

 161

rer, at andre mennesker er tilgængelige, når man har behov for dem. Endelig 
måler Angstdimensionen, hvorvidt og i hvilken grad man er angst for at blive 
forladt og for ikke at være elsket (Collins et al., 1990). 
Målingen af tilknytning må anskues som særdeles relevant dels i lyset af de 
tidligere fund af de sociale relationers betydning for udviklingen af EN, men 
også i lyset af den overordnede definition af EN som “en nedsat responsivitet 
på omgivelserne”. Vi vil da få indikationer for, hvorledes personer med EN 
psykisk oplever at relatere sig til deres sociale relationer.   

14.1.2.  Psykisk Forsvar 
Defence Style Questionnaire (DSQ) er et 9-punkts Likert spørgeskema (stærkt 
uenig = 1 - helt enig = 9), som indeholder 40 spørgsmål, hvis besvarelser må-
ler 20 forsvarsmekanismer, som kan inddeles i tre kategorier: 1) mod-
ne/stabile, 2) neurotiske og 3) umodne/ustabile. (Elklit, 2000). 
En uddybning af disse 3 kategoriers indhold vil ikke blive præsenteres her, 
idet en videre regressionsanalyse vil belyse de enkelte forsvarsmekanismer in-
deholdt i de tre kategorier, og i denne sammenhæng udspecificeres de (jf. evt. 
tabel 17, s. 168). 
De målte forsvarsmekanismer er psykodynamisk baserede og antages til dels 
at være forankret i personens personlighedsstruktur. De antages desuden at 
kunne foregå før- eller ubevidst og at manifestere sig i personens holdninger 
og adfærd. Dermed er det muligt at belyse dem ved besvarelsen af et spørge-
skema (Elklit, 1999).   
Et indblik i personers forsvarsmekanismer må give et væsentligt bidrag til for-
ståelsen af EN, set i lyset af mange af de teoretiske overvejelser, der er gjort 
omkring EN. F.eks. måles tendensen til dissociation, benægten, somatisering 
m.fl., som allerede har været inddraget i opgaven som hypoteser evt. med in-
dikationer fra analyserne. 

14.1.3. Mestring (coping) 
Coping Style Questionnaire (CSQ) er et 4-punkts spørgeskema (altid=4 – al-
drig=1) til måling af “mestringsstrategier”. Spørgeskemaet er et alternativ til bl.a. 
Folkman & Lazarus’ Ways of Coping Questionnaire (WCQ) (Roger et al., 1993; 
Elklit, 1996). Det indeholder 37 spørgsmål, som kan underinddeles i fire 
mestringsstrategier: Rationel, Distancerende, Følelsesmæssig og Undgående 
mestring (Elklit, 2000); Elklit, 1996).  
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Også dette skema er baseret på kognitive teorier. Her er fokus dog på personens 
håndtering af mødet med traumet. Håndteringen af situationen afhænger af perso-
nens vurdering (appraisal) af denne som enten en skade, trussel eller udfordring, 
der overskrider personens ressourcer.   
Undgående mestring er, som navnet antyder, en form, hvor man ikke forholder sig 
til realiteterne, f.eks. ved at dagdrømme om hvordan tingene var førhen. Følel-
sesmæssig mestring er en form, hvor personen reagerer følelsesmæssigt og søger 
at regulere sin emotionelle reaktion f.eks. ved benægten i stedet for at imødegå si-
tuationen. Rationel mestring er overordnet karakteriseret ved, at man aktivt søger 
at ændre ved situationen, man er i. Distancerende mestring er en nyere form, som 
Roger et al. (1993) har beskrevet. Den er karakteriseret ved, at man er i stand til at 
skubbe begivenheden og de emotioner, der er forbundet dermed fra sig. Der er ik-
ke tale om undgåelse eller benægten, idet man er bevidst om hændelsen. De første 
tformer anskues som maladaptive, mens de to sidstnævnte anses for at være mere 
hensigtsmæssige strategier (Roger et al., 1993; Elklit, 1996).  

14.1.4. Basale antagelser 
World Assumption Scale (WAS) er et 6-punkts Likert spørgeskema bestående 
af 32 udsagn om verdens godhed, meningsfuldhed og eget selvværd. Disse ud-
sagn kan inddeles i seks underskalaer: Selvkontrol, Kontrol, Tilfældighed, 
Held, Selvværd og Verdens godhed. (Elklit, 2000; Elklit, Solomon, & Dekel, 
submitted). 
Denne skala baserer sig på, hvilke kognitive holdninger til livet folk er præget 
af. Basale antagelser er i kognitionspsykologien udtryk for et sæt af udviklede 
stabile leveregler, hvorefter man indretter sin adfærd og tænkning (Rosenberg 
et al., 1998). “Verdens godhed” handler om grundlæggende forventninger til, 
om verden er god, og mennesker i verden har gode hensigter og er omsorgs-
fulde. “Verdens meningsfuldhed” handler om grundlæggende forventninger til 
den verden, vi lever i. Overordnet fordeler disse sig i 3 typer af forventninger: 
1) forventninger om, at vi får, som vi fortjener efter “retfærdighedsprincip-
pet”, 2) forventninger om, at det, der sker med mennesker, afhænger af, hvil-
ken adfærd de udviser, og hvilke situationer de engagerer sig i, efter “kontrol-
lerbarhedsprincippet”, og 3) forventninger om, at ting i verden sker ved tilfæl-
digheder (“tilfældighedsprincippet”). Endelig vedrører “eget selvværd” folks 
grundlæggende vurderinger af sig selv på 3 områder: 1) ser sig selv som gode 
moralske og ordentlige personer, 2) ser sig selv som “selvkontrollerende” i 
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forhold til de situationer og den adfærd, de engagerer sig i, eller 3) ser sig selv 
som “heldige”, hvor de tror på, at de bliver beskyttet mod uheld og farer. 
Teorien bag skemaet er kognitiv, og baserer sig på tanken om traumatiske re-
aktioner er udtryk for, at personen i traumet er konfronteret med erfaringer (in-
formation), som ikke tilsvarer personens forventninger til og antagelser om 
verden (skematiske struktur) (Elklit, Solomon & Dekel, submitted).    
Skemaet synes relevant for EN, især fordi de fleste teorier om EN er kogniti-
ve, men også fordi disse basale antagelser muligvis kan forklare en del af den 
adfærdsmæssige del af EN. Skemaet kan desuden vise sig relevant for eventu-
elle interventionsmuligheder, der kan målrettes mod EN.  
Således synes disse 4 redskaber at kunne bidrage med relevante informationer 
om såvel kognitive som psykodynamiske forhold, som kan tænkes at være re-
laterede til EN, og desuden måske give indikationer for støtte til nogle af de 
teoretiske vinkler på EN. Dog vil det af hensyn til opgavens omfang blive 
overordnede analyser, men resultaterne vil kunne give inspiration til videre 
analyser af EN og faktorerne i den videre forskning. Et enkelt af spørgeske-
maerne (DSQ) er dog uddybet, dels fordi en sådan uddybning var mulig, og 
dels fordi de udspecificerede forsvarsstrategier vurderedes at kunne give en 
væsentlig information om personer med EN. 

14.2. EN’s sammenhæng med de forskellige psykologiske variabler 
Nedenfor i tabel 16 fremgår resultaterne af  korrelationsanalysen, som måler 
sammenhængene mellem EN og de forskellige psykologiske mekanismer målt 
ved de oven for beskrevne spørgeskemaer. 
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Tabel 16:Korrelationer mellem EN og andre psykologiske variabler 

“EN” – Whiplash* “EN” – Forældre**  
 VARIABEL 

r p*** r p*** 
RAAS nærhed -.35  -.15  
RAAS afhængighed -.31  -.38  TILKNYT-

NING 
RAAS angst .36  .38  
CSQ rationel -.18  -.20  
CSQ emotionel .70  .44  
CSQ distancerende -.09 .001 -.12 .003 

Mestring 
(Coping) 

CSQ undgående .33  .19  
WAS tilfældighed .12  -  
WAS selvværd -.43  -  
WAS held -.28  -  
WAS verdens godhed -.20  -  
WAS selvkontrol -.06 .02 -  

BASALE AN-
TAGELSER 

WAS kontrol .01 NS -  
DSQ stabil -.15  -.09 .03 
DSQ neurotisk .11  .01 NS FORSVAR 
DSQ ustabil .39  .30  

* n = 1710, ** n = 686, ***Hvis ikke andet er angivet: p < 0.0005, NS = non-signifikant 

Generelt er der god overensstemmelse mellem de signifikante resultater fra de 
to traumepopulationer. Kun ved en enkelt faktor (emotionel coping) lader der 
til at være en betydelig forskel mellem de to grupper, men resultaterne er dog 
stadig særdeles signifikante for begge grupper. Jeg vil nu søge at beskrive de 
fundne resultater nærmere, dog kun med fokus på de signifikante resultater. 

14.2.1. EN og “tilknytning” 
For begge grupper tegner sig et tydeligt billede af, at EN er positivt korreleret 
med ængstelig tilknytning og negativt med tilknytning præget af nærhed og 
afhængighed. Det vil sige, at ofre, som oplever en høj grad af EN ifølge denne 
analyse, er mere tilbøjelige til at være angst for at blive forladt og for ikke at 
være elsket. Endvidere ønsker og nyder de tilsyneladende ikke nærhed og in-
timitet og vurderer heller ikke, at andre mennesker er tilgængelige for dem, 
når de har behov herfor. 
Dette er et interessant fund, idet der således må eksistere en modsætningsfuld 
tilstand i personer med EN. På den ene side ønsker de nærheden, idet de er 
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angste for at blive forladt, men samtidig kan de ikke nyde intimiteten og for-
venter ikke støtte fra deres nærmeste.  
Omvendt viser analysen, at en lav grad af EN er forbundet med ikke at være 
angst for at blive forladt og “uelsket”, man stoler på sine relationers tilgænge-
lighed og nyder intimitet og nærvær.  

14.2.2. EN og mestring (coping) 
Analysen viser, at især emotionel, men også undgåelsesmæssig mestring er 
positivt forbundet med EN. Rationel og distancerende mestring er derimod 
negativt forbundet med EN.  
Med andre ord indikerer resultaterne, at det at være præget af EN er forbundet 
med ikke at forholde sig (realistisk) til traumet og med at søge at ændre sin fø-
lelsesmæssige tilstand, i modsætning til aktivt at handle og gøre noget for at 
ændre sin situation. Man er tilsyneladende heller ikke tilbøjelig til at anvende 
den distancerende mestringsform, hvor man forholder sig til begivenheden, 
men er i stand til at skubbe den og de dertil relaterede følelser fra sig.  
Omvendt forholder folk med en lav grad af EN sig tilsyneladende i højere 
grad til traumet, men er samtidig i stand til at distancere sig fra det. Derudover 
lader det til, at de i højere grad anvender den rationelle mestringsform, hvor de 
aktivt søger at gøre noget ved situationen. 
Hvad angår den følelsesmæssige mestring er korrelationsværdien for 
whiplash-gruppen markant højere, end den er for forældregruppen (hhv .70 og 
.44). Forskellen kunne tænkes at bero på det faktum, at whiplash-skaden er 
mindre synlig sammenlignet med tabet af et spædbarn, hvorfor den whiplash-
ramte måske går mere stille for sig selv med tingene, mens forældrene i højere 
grad bliver kontaktet af omverdenen omkring tabet og måske taler mere om 
problemet såvel indbyrdes som med andre. Dette kunne være et interessant 
undersøgelsesaspekt, men ligger dog ikke inden for denne opgaves rammer. 
Dog understøttes en del af tanken ved resultaterne fundet i afsnittet om den 
sociale støttes betydning for graden af EN, hvor især det at få udtrykt sine tan-
ker og følelser omkring traumet  viste sig at være af væsentlig betydning for 
EN. 
Samlet set må det dog konstateres, at EN tilsyneladende er forbundet med an-
vendelsen af de maladaptive mestringsstrategier (emotionel og undgående).  
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14.2.3. EN og basale antagelser 
Resultaterne, som er baseret på whiplash-gruppen, viser, at det at opleve EN 
er positivt forbundet med kognitive antagelser om, at begivenheder sker ved 
tilfældigheder, og negativt forbundet med selvværd, antagelser om begivenhe-
ders indtræden ved held, samt at verden er god.  
Dvs. at personer præget af EN i nogen grad (r = .12) tænker, at begivenheder i 
verden rammer tilfældigt, og at andre mennesker ikke er omsorgsfulde og har 
gode hensigter (r = -.20). De er endvidere ofte (r = -.43) præget af lavt selv-
værd og anskuer ikke sig selv som heldige (r = -.28). EN lader derimod til at 
være uafhængig af oplevelsen af at kunne kontrollere sig selv og begivenheder 
i verden. Dvs., at hvorvidt man oplever at have kontrol med sig selv og begi-
venheder i verden eller ej, ikke har nogen sammenhæng med graden af EN. 
Omvendt er sammenhængene naturligvis ligeledes udtryk for, at personer med 
basale antagelser om, at verden generelt er god og omsorgsfuld, med et højt 
selvværd og en generel tro på sig selv som heldig samt med en anskuelse af, at 
begivenheder i verden generelt ikke sker ved tilfældigheder, har en større 
sandsynlighed for at have en lav grad af EN. 
I kognitionspsykologien antages det, at de basale antagelser er en slags leve-
regler, som er etableret gennem erfaringsdannelse, og at de er dybt forankrede 
i personens skemastruktur og er stabile i den forstand, at de er svære eller 
umulige at forandre. De er med andre ord udtryk for kognitionspsykologiens 
forståelse af personlighedsstruktur og antages dermed at være etableret og at 
have eksisteret forud for den traumatiske begivenhed (Rosenberg et al., 1998). 
Teoretisk set er de fundne sammenhænge således udtryk for retningsbestemte 
årsagssammenhænge, hvor de basale antagelser er prædiktive og bestemmen-
de for graden af EN. Empirisk set er dette dog ikke bekræftet ved dette studi-
um. Vi kan ikke ud fra korrelationsanalysen vurdere, hverken om traumet for-
anlediger de basale antagelser, om graden af EN gør det, eller om de basale 
antagelser eksisterede før traumet og prædisponerer for EN i større eller min-
dre grad. Det eneste redskab til egentlig kausalitetsbestemmelse er prospektive 
longitudinalstudier. Her kan blot konstateres sammenhænge til inspiration for 
den videre forskning i EN. 

14.2.4. EN og Psykisk Forsvar 
Resultaterne fra målingen af de overordnede kategorier af psykisk forsvar vi-
ser, at EN for både whiplash-gruppens og forældrenes vedkommende er posi-
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tivt og signifikant relateret til anvendelsen af ustabile forsvarstrategier, og 
dermed negativt til anvendelsen af de stabile. Neurotiske forsvarsstrategier er 
hos whiplash-gruppen også positivt og signifikant relateret til EN, dog ikke i 
lige så høj grad som de ustabile er. Hvad angår forældregruppen viste der sig 
ikke signifikant sammenhæng mellem EN og neurotisk forsvar. Men samlet 
set lader EN til at være forbundet med anvendelsen af især umodne, og til dels 
også neurotiske forsvarsstrategier. 
I og med, at disse 3 kategorier er overbegreber for flere typer af forsvarsstra-
tegier, vurderedes det relevant at få nærmere indblik i det specifikke psykolo-
giske forsvar, anvendt af de to traumepopulationer. Derfor etableredes korrela-
tions- og regressionsanalyse for de i alt 20 indeholdte forsvarsstrategier, som 
udgør grundlaget for de 3 overordnede kategorier. Det skal understreges, at 
der er tale om lineær regressionsanalyse i modsætning til de tidligere hierarki-
ske, hvor de forskellige variabler så at sige skulle vægtes i forhold til hinan-
den. Dette er ikke tilfældet her. Her står hvert enkelt item så at sige alene og 
skal ikke vurderes i forhold til de andre. 
Resultaterne af analyserne er vist i tabellen nedenfor. Her skal kun de signifi-
kante og endelige resultater kommenteres med fokus på resultaterne af regres-
sionsanalysen.  
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Tabel 17: Sammenhænge mellem EN og forsvarsmekanismer målt ved DSQ:  
Korrelations- og lineær regressionsanalyse 

 KORRELATIONSANA-
LYSE REGRESSIONSANALYSE 

“EN” – 
Whiplash* 

“EN” – 
Forældre** Whiplash* Forældre** 

Forsvarsmekanisme 
r p*** r p*** Beta p Beta p 

Anticipation .02 NS .01 NS     
Humor -.20  -.19      
Fortrængning -.08 .002 -.03 NS     MODEN 

Sublimering -.12  -.01 NS     
Pseudo altru-
isme .02 NS -.02 NS     

Idealisering -.05 NS -.07 NS -.05 .05 -.08 .005 
Reaktions-
dannelse .12  .04 NS     

NEURO-
TISK 

Undoing .20  .06 NS     
“Acting out” .26  .15      
Benægten .11  .03 NS   -.09 .02 
Devaluering .24  .21      
Forskydning .26  .19      
Dissociation .01 NS -.06 NS     
Autistisk fan-
tasi .40  .30  .19 .0005 .13 .001 

Isolation .36  .25  .21 .0005 .18 .0005
Passiv ag-
gression .26  .25      

Projektion .46  .46  .32 .0005 .35 .0005
Rationalise-
ring -.08 .001 -.18  -.06 .005 -.12 .001 

Somatisering .25  .27    .13 .0005

UMODEN 

Splitting .22  .17      
* n = 171,  ** n = 686,  ***Hvis ikke andet er angivet: p < 0.0005,  NS = non-signifikant 

For whiplash-gruppen viser regressionsanalysen, at 5 forsvarstyper (idealise-
ring, autistisk fantasi, isolation, projektion, og rationalisering) kan forklare 
30% af variansen i EN (F = 127,78, p < .0005), (df 5, 1492). 
I den tilsvarende regressionsanalyse, for gruppen af forældre til mistede spæd-
børn kunne 7 typer af forsvar (idealisering, benægten, autistisk fantasi, isola-
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tion, projektion, rationalisering og somatisering) tilsammen forklare 31% af 
variansen i EN (F = 40,02, p < .0005), (df 7, 622).  
For begge grupper er der dermed tale om, at en høj grad af EN sandsynligvis 
er forbundet med anvendelse af forsvarsstrategierne projektion, isolation, og 
autistisk fantasi samt med fraværet af rationalisering og idealisering.  
For forældregruppen er en høj grad af EN desuden forbundet med anvendelsen 
af forsvaret somatisering og fraværet af benægten. 
Sidstnævnte sammenhæng (benægten) er dog muligvis tvivlsom, idet variab-
len i korrelationsanalysen viser en signifikant positiv sammenhæng med EN 
for whiplash-gruppen, en insignifikant, men positiv sammenhæng for foræl-
dregruppen, for så i regressionsanalysen at vise en signifikant, men dog ikke 
højsignifikant negativ betaværdi, hvilket modsiger korrelationsanalysens posi-
tive sammenhænge.  
Da det vil være for omfattende at beskrive alle de målte forsvarsstrategier, 
vælger jeg her blot at beskrive de, der ved regressionsanalysen viste sig at bi-
drage til variansen i EN. 
En høj grad af EN sandsynliggjordes (viste sig i begge grupper) altså ved til-
stedeværelsen af: 
Projektion, som handler om, at individet i en ubevidst proces tillægger andre 
sin egen uacceptable “impuls”; isolation af affekt, er en forsvarsmekanisme, 
hvor man isolerer følelsen fra indholdet af en begivenhed, f.eks. ved at beskri-
ve traumet i neutrale termer, og endelig autistisk fantasi, som handler om, at 
individet håndterer emotionelle konflikter ved overdrevent dagdrømmeri som 
erstatning for menneskelige relationer eller direkte handling. 
samt ved fraværet af: 
Rationalisering, som handler om, at man finder en logisk og rationel 
(bort)forklaring på den ubehagelige begivenhed for at fjerne den relaterede fø-
lelse eller idealisering, som handler om, at man tillægger sig selv og andre 
mennesker overdrevne positive kvaliteter. 
og muligvis (viste sig i gruppen af forældre) ved tilstedeværelsen af:  
Somatisering, som handler om, at man overfører smertefulde følelser til 
kropsdele, 
og muligvis (viste sig i gruppen af forældre) ved fraværet af: 
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Benægten, som handler om ikke at erkende dele af realiterne i den ydre ver-
den (f.eks. dele af begivenheden).  
Det lader således til, at graden af EN påvirkes af, hvilken af disse typer af for-
svar man anvender. Det skal dog igen nævnes, at forsvarsmekanismerne anta-
ges at være forankret i personligheden, og dermed at have domineret perso-
nens adfærd og tænkning forud for traumet. Dette forhold kan denne analyse 
ligesom de øvrige dog hverken be- eller afkræfte ved disse analyser, idet der 
hertil kræves prospektive longitudinalstudier.  

14.3. Opsamling:EN’s relation til de psykologiske faktorer  
EN viste sig ifølge analyserne i dette kapitel, at være relateret til ængstelig til-
knytning, præget af angsten for at blive forladt og for ikke at være elsket, sam-
tidig med et ubehag ved intimitet og nærhed.  
Derudover syntes EN at være relateret til anvendelsen af emotionel og undgå-
elsesmæssig mestring, hvor man ikke forholder sig til traumet, men derimod 
søger at undgå eller ændre den emotionelle oplevelse. 
I forhold til basale antagelser, var EN relateret til antagelser om begivenheders 
tilfældighed og en manglende tiltro til andre menneskers hensigter, et lavt 
selvværd og en anskuelse af ikke at være heldig. Altså grundlæggende en for-
beholden og pessimistisk verdens- og selvanskuelse. Vurderingen af kontrol 
med sig selv og begivenheder i verden havde derimod ikke nogen sammen-
hæng med graden af EN.  
Regressionsanalysen af de psykodynamiske forsvarsmekanismers betydning 
for graden af EN viste, at især anvendelsen af de umodne forsvar, projektion, 
isolation af affekt og autistisk fantasi, var af betydning for graden af EN.  
Således tegner der sig overordnet et billede af, at EN er forbundet med uhen-
sigtsmæssige og ubehagelige psykologiske mekanismer og tilstande. Denne 
ubehagelige tendens viser sig både i forhold til oplevelsen af kvaliteten af de 
sociale relationer, i forhold til selv- og verdensanskuelsen og i forhold til 
håndteringen af begivenheden, hvor uhensigtsmæssige mestrings- og umodne 
forsvarsformer tages i brug.  
De anvendte redskaber i denne analyse bygger dog i større eller mindre grad 
på antagelsen om, at de målte psykologiske variabler overvejende er stabile, 
personlighedsmæssigt baserede og etableret forud for traumet. I givet fald, er 
konklusionen på ovenstående, at de psykologiske variabler muligvis dispone-
rer for udviklingen af EN i mødet med traumer. Dette kan dog som tidligere 
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nævnt, kun afgøres ved prospektive longitudinalstudier, idet den omvendte 
sammenhæng ligeledes kan være tilfældet, hvor EN som reaktion på traumet, 
medfører aktiveringen eller anvendelsen af de uhensigtsmæssige psykologiske 
mekanismer. 
Efter disse forskellige empiriske analyser og belysninger af EN i dette og de 
foregående kapitler, vil jeg i det følgende kapitel søge at opstille de pågælden-
de analysers resultater. 
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KAPITEL 15. DELKONKLUSIONER/OPSAMLING AF UNDERSØGEL-
SESRESULTATER 

Målet med denne del af opgaven var at undersøge, hvorvidt indikationerne for 
en adskillelse af EN fra Undgåelse i PTSD kunne bekræftes i et faktoranaly-
tisk studium baseret på data fra 4268 besvarelser af HTQ’en. I bekræftende 
fald, ønskedes empiriske analyser foretaget til afdækning af, hvilken betyd-
ning EN har i PTSD og hvilke sammenhænge, der kan være mellem EN og en 
række traumemedierende faktorer. Følgende resultater fremkom af de forskel-
lige analyser: 
Den eksplorative faktoranalyse resulterede efter grundige overvejelser i val-
get af en 4-faktormodel med faktorerne Invasion, Undgåelse, EN og Vagtsom-
hed. Statistisk set var denne model dog ikke den stærkeste, men flere forhold 
berettigede udskillelsen af den selvstændige EN-faktor til videre analyser af 
EN. Den, i forhold til eigenværdien, ideelle model fordelte sig på 3 faktorer, 
men forkastedes p.g.a. flere indholdsmæssige usikkerheder. En 2-faktormodel 
med faktorerne: Invasion-Undgåelse og EN-Vagtsomhed var statistisk set ac-
ceptabel, men 4-faktormodellen samt en korrelationsanalyse afslørede, at EN 
var negativt forbundet med Vagtsomhed, hvilket ikke umiddelbart fremgik af 
2-faktormodellen. Da EN-symptomer og Vagtsomhedssymptomer således ik-
ke optrådte samtidig, syntes en adskillelse af de 2 faktorer berettiget. Dertil 
kom, at formålet med adskillelsen var undersøgelsen af EN adskilt fra Undgå-
else, hvilket faktoranalysen såvel som korrelationsanalysen i høj grad bekræf-
tede. Yderligere var EN-faktorens indholdsmæssige sammensætning i over-
ensstemmelse med de stærkeste faktoranalytiske studier, gennemgået tidligere. 
Således kunne der i høj grad konstateres empirisk belæg for EN’s adskillelse 
fra Undgåelse. Sammenhængen mellem de to viste sig endda at være negativ, 
indikerende at de ikke optræder samtidig. EN er (negativt) relateret til Vagt-
somhed, mens Undgåelse snarere relaterer sig (positivt) til Invasion. EN’s 
selvstændige status som afgrænset fænomen, kunne dog kun bekræftes i mo-
derat grad p.g.a. den statistisk set utilstrækkelige eigenværdi. Dog bekræftedes 
APA’s (2000) symptommæssige sammensætning af EN (C4-C7) i den pågæl-
dende faktor.  
Med udgangspunkt i den accepterede 4-faktormodel isoleredes EN herefter 
som faktor, og en “EN-score” etableredes, således at graden af EN nu kunne 
vurderes i forhold til andre variabler:  
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Demografiske forskelle viste sig både i forhold til køn og alder. Således viste 
kvinder sig at have en signifikant højere grad af EN end mænd. Hvad angår 
aldersfordelingen lader graden af EN til at stige med alderen. Dog viste der sig 
et markant fald i graden ved den ældste gruppe (61-93 år). Det blev påpeget, at 
undersøgelser af ældre dermed kan være relevante med henblik på, at under-
søge, hvad det er, der bidrager til den lavere grad af EN. 
PTSD: Sammenhænge mellem EN og HTQ’ens øvrige items, som overordnet 
måler tilbagetrækning, skyld, angsten for sindsyge og funktionskriteriet i 
PTSD, blev analyseret ved lineær regressionsanalyse, hvor EN optrådte som 
afhængig variabel. 9 items viste sig tilsammen at kunne forklare 66% af vari-
ansen i EN. Overordnet var det især tilbagetrækningen, angsten for sindsyge 
og funktionskriteriet i PTSD, der havde betydning for graden af EN, mens 
skyldfølelser ikke lod til at bidrage signifikant til variansen i EN. Håbløsheds-
følelsen og funktionskriteriet lod til at være af særlig væsentlig betydning for 
graden af EN. Her blev dog påpeget en fare for enten komorbiditet med de-
pression, idet depressionen netop medfører en følelse af håbløshed og et ned-
sat aktivitetsniveau (Nielsen, 1995). Forekomsten af depression viste sig i en 
anden analyse (afsnit 13.2.1.) at have en særdeles væsentlig betydning for gra-
den af akut EN, men ikke for post-EN, hvilket indikerer, at de to ting er relate-
rede, men ikke nødvendigvis er det samme. Fundene medfører dog, at man i 
forskningen så vidt muligt bør undersøge for forekomsten af depression og 
inddrage kontrolgrupper.  
Yderligere vurderedes EN’s relation til forekomsten af PTSD-diagnose86. Her 
viste sig signifikant sammenhæng mellem EN og PTSD (r = .72). EN havde 
dermed den næsthøjeste sammenhæng, mens Undgåelse havde den mindste (r 
= .61) (p<.0005).87 Dette fund synes igen at indikere væsentligheden i adskil-
lelsen af EN og Undgåelse. Det er muligt, at EN er forbundet med en værre 
patologi end Undgåelse, hvorved kravene til EN muligvis skal være anderle-
des. En korrelationsanalyse, kan dog kun fungere som indicie herfor, men an-
dre forfattere har fremsat lignende hypoteser og undersøgt og til dels bekræftet 
forholdet, bl.a. ved etablering af mål for EN’s prædiktive værdi for PTSD.  
Traumet: 
Graden af EN lod også at variere i forhold til, hvilken type traume, der var ta-
le om. Whiplash-ramte og bosniske flygtninge med krigstraumer tegnede sig 
                                                           
86  Ikke formel diagnose, derimod vurderet ud fra HTQ, med krav som DSM-IV. 
87  Vagtsomhed: r = .79; Invasion: r = .67 (begge: <.0005)  
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for den højeste grad af EN. Disse to grupper havde markant højere EN end 
forældrene til mistede spædbørn i Guatemala og ældre, som havde mistet en 
ægtefælle. En større gruppe af blandede traumer (ulykker o.lign, voldsofre, 
brystkræft paraplegi, danske og litauiske børn med blandede traumetyper samt 
danske forældre til mistede spædbørn) tegnede sig alle for en mindre grad af 
EN end de øvrige og adskilte sig ikke signifikant 
indbyrdes. Kontrolgruppen uden traumer adskilte sig signifikant med den la-
veste grad af EN. Vurderingen af tidspunktet for målingen gav en indikation 
for, at EN var højere for dem, der var målt lang tid efter traumet end for dem, 
der var målt akut. Dette kunne hypotetisk være udtryk for, at traumet med ti-
den havde “sat sig fast”. Dog forekom EN både i grupper målt akut og senere.  
Antallet af oplevede traumer blev målt på 3 grupper, hvoraf de to var unge 
skolebørn, og den tredie whiplash-ofrene. ANOVA og Tukey’s B analyser vi-
ste, at graden af EN har en tendens til at stige med antallet af oplevede trau-
mer. En markant stigning forekom ved en mindre del af de litauiske skolebørn, 
som havde oplevet 4 eller flere traumer. På grund af den lille andel (n = 8) må 
man dog  
opfordre til nærmere undersøgelser, idet grundlaget er for småt til en generali-
sering. Yderligere bekræftedes antagelser i litteraturen om, og fund af, at EN 
adskiller sig for børn/unge og voksne, idet de unge i undersøgelsen generelt 
havde en relativt mindre grad af EN end de voksne. Dette til trods for, at man-
ge af de unge havde oplevet flere traumer. 
Social støtte 
Analyserne vedrørende social støtte og EN er noget mere uddybede, fordi der i 
den første del af opgaven efterlystes en større vægtning af de sociale vanske-
ligheder ved EN. Korrelationsanalysen af data fra CSS-besvarelserne i 
whiplash-gruppen viste, at oplevet social støtte overordnet var signifikant ne-
gativt relateret til EN, således at en lav grad af oplevet støtte var forbundet 
med en høj grad af EN (og omvendt). Især viste det, ikke at opleve at kunne 
udtrykke sine tanker og følelser, ikke at have nogen til at lytte og det, ikke at 
opleve sympati fra andre, sig at være forbundet med en høj grad af EN (og 
omvendt). Et oplevet svigt fra dem, hvis støtte, man havde regnet med, samt 
fravær af praktisk hjælp viste sig ligeledes signifikant relateret til en øget grad 
af EN, men i lidt mindre grad end de øvrige. Endelig var kontakten til andre 
mennesker med lignende oplevelser forbundet med en lavere grad af EN (og 
omvendt).  
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Da der er tale om rene korrelationsmål, kunne der dog ikke konstateres abso-
lutte årsagssammen-hænge. Således var der ved de fundne sammenhænge mu-
lighed for, at det ikke var den sociale støtte, der var medierende for graden af 
EN. Husker man tilbage på gennemgangen af de eksisterende teorier, var der 
netop overvejende antagelser om, at den relationelle distancering var afledt af 
og sekundær til den følelsesmæssige “forfladigelse”, hvorfor sammenhængene 
muligvis kunne være udtryk for, at personer, der oplever EN efter et traume, 
anskuer deres omgivelser i et ændret, “negativt lys”, og dermed oplever den 
sociale støtte som utilstrækkelig. (fx. Litz’s teori) 
Prædiktorer for EN 
I de efterfølgende hierarkiske regressionsanalyser m.h.p. at finde potentielle 
prædiktorer for EN, søgtes det bl.a. uddybet, hvilke af de sociale støttefakto-
rer, der i særlig signifikant grad bidrog til variansen i EN, såvel akut som over 
tid. Dette lod sig gøre i kraft af, at gruppen af voldsofre var målt prospektivt 
ved flere spørgeskemaer (HTQ, TSC, CSS). Regressionsanalyser på prospek-
tive data kan i højere grad, men ikke endeligt, specificere betydningen af til-
stedeværelsen eller fraværet af en en given (konstant/uafhængig) faktor har for 
forekomsten og graden af en anden (afhængig).  
Analyserne bekræftede i forhold til den sociale støtte tendensen fra korrelati-
onsanalysen af whiplash-ofrene idet fraværet af nogen til at lytte; oplevelsen 
af, ikke at kunne udtrykke tanker og følelser; det at føle sig svigtet og endelig 
den overordnede tilfredshed med den sociale støtte viste sig særligt væsentlige 
for graden af EN i akutfasen. En samtidig forekomst af TSC-symptomer, især 
de depressive, men også mistanken om sexmisbrug, og et fravær af søvnvan-
skeligheder, tilstedeværelsen af somatisering, samt interpersonel sensitivitet 
skærpede risikoen for en høj grad af EN i akutfasen.       
Ikke alle faktorerne var dog prædiktive for en høj grad af posttraumatisk EN. I 
forhold til den sociale støtte viste kun 2 af de oprindelige prædiktive faktorer 
sig stadig prædiktive for posttraumatisk EN. Disse var den overordnede util-
fredshed med støtten og fraværet af evnen til at udtrykke tanker og følelser. 
Derudover blev det konstateret, at det, at have haft kontakt med andre med 
lignende erfaringer i akutfasen, får en betydning for graden af posttraumatisk 
EN, men at en sådan kontakt ikke påvirker graden af EN i selve den akutte fa-
se. Oplevelsen af at være blevet svigtet, lader til at være af betydning for gra-
den af EN både i akutfasen og i post-fasen, men det oplevede svigt i akutfasen 
er paradoksalt nok ikke prædiktiv for post-EN. Endelig viste regressionsanaly-
serne, at somatisering som det eneste TSC-symptomområde, var prædiktivt 
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for posttraumatisk EN, hvilket er bemærkelsesværdigt, fordi det ikke havde 
den største betydning for akut EN.  
Således lader det til, at disse 4 sociale støttefaktorer samt forekomsten af so-
matisering er væsentlige at være opmærksom på i akutfasen, idet de vedrører 
EN på længere sigt, selvom de måske ikke alle umiddelbart virker betydnings-
fulde i selve de akutte fase.  
Det må således konstateres, at den oplevede sociale støtte tilsyneladende har 
en væsentlig betydning for og sammenhæng med graden af EN. Risikoen for 
en øget grad af EN skærpes, såfremt der samtidig forekommer de nævnte 
TSC-symptomer, især somatisering, som tilsyneladende får betydning på læn-
gere sigt. Disse undersøgelser bekræfter således, at man i forskningen i, såvel 
som i teoridannelsen om EN, i højere grad bør inddrage betydningen af de so-
ciale problematikker ved EN. 
Udviklingen i EN over tid 
Som led i de prospektive regressionsanalyser blev det desuden vurderet, hvor-
ledes EN udvikler sig over tid. Umiddelbart lod det til, at graden af EN falder 
med tiden, men for gruppen med de højeste grader af EN sås en fastholdelse 
eller stigning over tid (6 mdr.). Endvidere konstateredes et stort frafald i antal-
let af deltagere mellem 1. og 2. måling, som med stor sandsynlighed kunne 
have “udjævnet” den faldende tendens, idet en anden undersøgelse har vist, at 
de, der faldt fra, var mere symptomplagede end de øvrige deltagere (Elklit & 
Brink, submitted).  
Andre psykologiske faktorer 
En række psykologiske variabler blev belyst ved korrelationsanalyser af data 
fra gruppen af whiplash-ramte samt én af grupperne af forældre, der havd mi-
stet spædbørn, blot for at konstatere, hvorvidt der tegnede sig nogle overord-
nede indikationer for sammenhænge, som kunne vise sig værd at udforske i 
relation til EN i forskningen fremover. Endvidere kunne sammenhængene og-
så tænkes at bidrage med nogle overordnede indikationer af større eller mindre 
relevans for nogle af de fremlagte teorier i afhandlingens første del. Her frem-
lægges således primært de overordnede sammenhænge og resultater, nogle 
steder suppleret af forslag til relevansen af de gennemgåede teorier.  
I forhold til kvaliteten af tilknytning til andre mennesker viste der sig at være 
en signifikant positiv sammenhæng mellem ængstelig tilknytning og EN. Så-
ledes lader det til, at folk med EN oplever en form for dilemma eller frustrati-
on, idet de i en eller anden forstand indirekte ønsker nærheden, da de er bange 
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for at blive forladt, men samtidig kan de ikke nyde intimitet og forventer ikke 
støtte fra deres nærmeste.  
Dette fund understøtter tilsyneladende, at der kan være grund til at inddrage 
tilknytningsteorier i tilgangen til EN, idet der f.eks. kan være tale om en rystet 
basal tillid til personens omgivelser. Også Balint’s beskrivelse af den svigten-
de harmonisering af “oknofile” og “filobatiske”  relationsformer kunne poten-
tielt have relevans.  
I forhold til mestring viste der sig signifikante positive sammenhænge mellem 
EN og især emotionel og i nogen grad undgående mestring, mens de mere 
hensigtsmæssige mestringsformer, rationel og distancerende var negativt for-
bundet med EN. Således indikerede fundene, at personer med EN ikke forhol-
der sig til den ubehagelige situation og heller ikke foretager sig aktive hand-
linger for at ændre ved den. De er tilsyneladende ikke i stand til en bevidst 
kognitiv distancering. Mere uhensigtsmæssige former som benægten og und-
gåelse af traumerelaterede aspekter og følelser er derimod mere sandsynlige 
ved EN. 
Disse fund indikerer således muligvis en sammenhæng mellem EN og den 
manglende erkendelse og integration af traumet (del af bl.a. Horowitz’s teori). 
I nogen grad afvises de kognitionspsykologiske hypoteser om, at EN er relate-
ret til den bevidste kognitive “top-down” processering (del af Litz’s teori). 
Mål for deltagernes typer af kognitive basale antagelser viste også nogle in-
teressante tendenser. EN viste sig her positivt forbundet med kognitive anta-
gelser om, at begivenheder sker ved tilfældigheder, og negativt forbundet med 
selvværd, antagelser om begivenheders indtræden ved held, samt at verden er 
god. Personer præget af EN tænker da sandsynligvis, at begivenheder i verden 
rammer tilfældigt, samt at andre mennesker ikke er omsorgsfulde og ikke har 
gode hensigter. Desuden er sandsynligheden for at være præget af lavt selv-
værd større og man anskuer sandsynligvis ikke sig selv som værende heldig. 
EN lader derimod til at være uafhængig af oplevelsen af at kunne kontrollere 
sig selv og begivenheder i verden. Hvorvidt, man oplever at have kontrol med 
sig selv og begivenheder i verden eller ej, har således ikke nogen sammen-
hæng med graden af EN. 
Den manglende sammenhæng mellem EN og kontrol bekræfter således ikke 
Foa’s hypoteser om, at graden af kontrollerbarhed er af væsentlig betydning 
for EN. Snarere kunne Litz’s hypotese om, at de negative tanker præger ens 
perception og oplevelse af verden som følge af en konstant aktivering af nega-
tive traumerelaterede skemata, vise sig at være relevant.  
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EN og Psykisk Forsvar 
I forhold til de psykodynamiske forsvarsmekanismer blev der udover korrela-
tionsanalysen foretaget en lineær regressionsanalyse, for at få indblik i de 
konkrete forsvarsmekanismers vægtede bidrag til variansen i EN. For begge 
anvendte grupper var der tale om, at en høj grad af EN sandsynligvis er for-
bundet med anvendelse af forsvarsmekanismerne projektion, isolation, og au-
tistisk fantasi samt med fraværet af rationalisering og idealisering. For foræl-
dregruppen var en høj grad af EN desuden forbundet med anvendelsen af for-
svaret somatisering og muligvis fraværet af benægten. 
Således lader det ifølge denne analyse til, at anvendelsen af især 3 umodne 
forsvarsmekanismer (projektion, isolation af affekt og autistisk fantasi) er rela-
teret til en høj grad af EN. Der kan være tale om, at man i oplevelsen af en 
uacceptabel impuls, tillægger andre mennesker denne, eller at man “fraspalter” 
den emotionelle del af begivenheden, eller at man trækker sig fra omverdenen 
og engagerer sig i en indre “drømmeagtige” verden.  
Yderligere lader det ikke til, at folk med EN “bortforklarer” begivenheden for 
at undgå følelsen (rationalisering). Heller ikke tendensen til at tillægge sig 
selv og andre overdrevne positive kvaliteter (idealisering) er forbundet med 
EN. Derimod kan der være en tendens til at “udkanalisere” sine følelser til de-
le af kroppen (somatisering), som forsvar mod oplevelsen af følelserne.  
EN viste sig i forbindelse med de målte psykologiske faktorer, samlet set, at 
være er forbundet med uhensigtsmæssige og ubehagelige psykologiske meka-
nismer og tilstande. Tendensen viste sig tilsyneladende både i forhold til ople-
velsen af kvaliteten af de sociale relationer, i forhold til selv- og verdensan-
skuelsen og i forhold til håndteringen af begivenheden, hvor uhensigtsmæssi-
ge mestrings- og umodne forsvarsformer bliver taget i brug. 
Disse fund indikerer i høj grad relevansen af flere af de psykodynamiske til-
gange, dog primært objektrelationsteorierne og de psykoanalytiske. Fraværet 
af rationalisering, kan muligvis igen indikere en afvisning af, at EN er forbun-
det med en bevidst kognitiv “top-down” proces (del af Litz’s hypotese).  
Samlet vurdering 
Hermed er de overordnede fund af denne afhandlings empiriske analyse frem-
lagt. Grundlæggende viste der sig at være et godt belæg for at udskille EN 
som selvstændig variabel, og de fremkomne resultater synes på flere områder 
at kunne bidrage med anvendelig viden om denne komplekse symptomgruppe. 
Der er tilsyneladende mange faktorer, som kan påvirke eller er påvirket af EN. 
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Der knytter sig naturligvis også begrænsninger og usikkerheder til analyserne. 
For det første er der den nævnte usikkerhed omkring den statistiske eigenvær-
di i faktoranalysen. Dog kompenserer flere andre forhold og argumenter som 
gennemgået for denne usikkerhed. For det andet og mere væsentligt, er der en 
fare ved udelukkende at konstatere sammenhænge for én isoleret variabel, 
uden sammenligninger med de øvrige PTSD-faktorer. EN er netop relateret til 
især Vagtsomhed, men også til Invasion og Undgåelse, idet de tilsammen ud-
gør et komplekst syndrom. Således burde de øvrige 3 faktorer have været ind-
draget i de samme analyser, og sammenlignet ved statistiske sammenlig-
ningsmetoder. Dette vurderedes dog at blive et for omfattende projekt, vurde-
ret i lyset af opgavens målsætning og omfang, men man må holde sig usikker-
hederne for øje.  
Imidlertid rummer analysen flere styrker. I faktoranalysen er der anvendt et 
særdeles stort og varieret datamateriale, fordelt på flere typer af traumer. Der 
er i høj grad gjort overvejelser om og taget hensyn til, de forhold og krav, man 
bør stille til faktoranalyser, for at bedre sammenlignings-grundlaget til såvel 
DSM-IV som til den eksisterende faktoranalytiske forskning. Yderligere er 
nogle grupperne undersøgt prospektivt, hvilket er en forskningsmæssig styrke. 
Deltagerne er desuden undersøgt ved velvaliderede redskaber.  
Jeg vil nu søge at samle fundene fra såvel 1. del som 2. del af afhandlingen i 
en konklusion om EN som selvstændig faktor i PTSD. 
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KAPITEL 16. KONKLUSION  

Denne afhandlings målsætning om at vurdere, hvorvidt der eksisterer eller kan 
etableres empirisk belæg for en adskillelse af “Emotional Numbing” fra Und-
gåelse som selvstændig symptomgruppe i PTSD, synes i rimelig grad bekræf-
tet af såvel den eksisterende forskning som af den foretagne empiriske analy-
se.  
Dog er der endnu stor uafklarethed omkring symptomgruppens konstellation, 
og om hvori det består som afgrænset selvstændigt fænomen. Endvidere er der 
uafklarethed omkring symptomgruppens tilhørsforhold til Vagtsomhed. Meget 
tyder på, at de to symptomgruppper er nært relaterede, og at Undgåelse nær-
mere er forbundet med Invasion. Teoretisk er der kun etableret få specifikke 
teorier om EN, og i disse afspejles uafklaretheden også.  
“Det bærende element” eller “den grundlæggende årsag” til denne massive 
uafklarethed omkring et “fænomen”, som tilsyneladende er særdeles central 
for PTSD, synes at være den manglende afdækning af, hvilke symptomer EN 
manifesterer sig ved. Denne problematik har tilsyneladende influeret såvel 
forskningen som teoridannelsen, hvor de varierende og forskelligartede defini-
tioner og mål for EN har “spredt” sig ud i forskningen og resulteret i konklu-
sioner, der i bund og grund kan være usammenlignelige og empirisk utilstræk-
kelige. Således afslørede denne afhandlings første del et massivt behov for 
undersøgelser, der specifikt og målrettet undersøger, hvorledes EN manifeste-
rer sig symptommæssigt. Man bør heri gå ud over DSM-IV’s 4 symptomer 
(C4-C7), som vurderes at være nødvendige, men muligvis ikke tilstrækkelige 
for EN.  
Man kan undre sig over denne uafklarethed omkring EN og over den mang-
lende forskning på området, fordi “fænomenet” er registreret i klinisk praksis 
gennem årtier, hvor man også finder teoretiske paralleller tilbage i det 19. år-
hundrede.  
Med denne uafklarethed i noget så grundlæggende som selve symptommani-
festationen synes det svært endnu at drage nogle egentlige konklusioner om 
EN som selvstændigt, afgrænset fænomen, udover at det er et område, der i 
forskningen generelt har været overset og i nogen grad har været overfladisk 
og usystematisk behandlet. Ikke desto mindre synes der at være nogle forhold, 
der er bedre afdækket end andre. Ligeledes har især “revisionen” af den eksi-
sterende faktoranalytiske forskning, men også i nogen grad fremlæggelsen af 
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de potentielt relevante teorier, afspejlet nogle gennemgående træk, som kan 
anvendes som indikationer for konklusioner. Disse indeholder dog ikke kun 
konklusioner om fænomenet, men også om, hvori uafklarethederne og uover-
ensstemmelserne består, samt om hvor og hvorledes forskningen bør “sætte 
ind” fremover. Jeg vil her søge at fremhæve nogle af disse gennemgående 
træk i et håb om at skabe inspiration og målsætning for den videre forskning i 
EN. I den grad, det er muligt, perspektiveres til fundene fra afhandlingens em-
piriske analysedel, som for mig at se, under hensyntagen til de i kapitel 15 be-
skrevne begrænsninger, kan anskues som et godt eksempel på, hvorledes EN 
foreløbig88 kan udforskes som fænomen.  
For det første lader EN ifølge forskningen som nævnt til enten at være selv-
stændig symptomgruppe eller tilknyttet Vagtsomhed, hvilket blev bekræftet i 
den empiriske analyse. Den empiriske analyse viste yderligere, at symptomer-
ne ikke optræder samtidig. 
For det andet kan EN endnu ikke betegnes som fænomen på baggrund af den 
faktoranalytiske forskning, men 3 af DSM-IV’s symptomer og muligvis et 
fjerde synes nødvendige men ikke tilstrækkelige. For en nærmere afdækning 
kræves som nævnt videre faktoranalytisk forskning med inklusion af flere po-
tentielle symptomer. Relevansen og sammensætningen af alle 4 symptomer 
bekræftedes i den foretagne empiriske faktoranalyse.  
For det tredie kunne det konstateres, at den faktoranalytiske forskning i højere 
grad bør harmoniseres, således at man følger de samme kriterier i udvælgelsen 
af faktorer og i hvert fald tydeliggør de valg, man foretager, således at der er 
mulighed for en sammenligning af studiernes grundlag og resultater. Harmo-
niseringen og tydeliggørelsen gælder ikke blot de anvendte statistiske meto-
der, men også populationsudvælgelsen og –størrelsen samt indholdet af de an-
vendte spørgeskemaer. Den foretagne faktoranalyse tog i høj grad hensyn til 
disse forhold og viste sig at være et godt eksempel på, hvorledes man ikke 
udelukkende kan lade statistiske mål være afgørende udvælgelseskriterium for 
antal og indhold af faktorerer, men derimod må forholde sig rationelt og kri-
tisk til sine data.  
For det fjerde blev det konstateret, at man i den “induktive” afdækning af EN 
som fænomen, såvel faktoranalytisk som i anden form for forskning og desu-
den i teoridannelsen, bør holde sig for øje, at EN sandsynligvis både rummer 
                                                           
88  Idet analysen er baseret på DSM-IV’s definition af EN, selvom andre symptomer sand-

synligvis vil vise sig at skulle medtages til symptomgruppen.  
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en oplevelsesmæssig, en adfærdsmæssig og en fysiologisk komponent. Disse 
komponenter er sandsynligvis alle påvirket i større eller mindre grad som led i 
de  
ændringer, der kan indtræde i nogle menneskers “følelsesmæssige univers” 
efter et oplevet traume. Selvrapportering kan kun i nogen grad afdække disse 
aspekter, og kun i det omfang, personen er bevidst om ændringerne på disse 
områder. Dermed har den empiriske analyse kun i begrænset omfang taget 
hensyn til alle 3 områder, idet den primært i sin udformning har fokuseret på 
den fænomenologiske del. Dog afslørede 2 af analyserne, at EN er forbundet 
med en tendens til somatisering, som vel kan siges være relateret til alle 3 
komponenter. Desuden afdækkede den også personens egen oplevelse af såvel 
de fysiologiske som de adfærdsmæssige ændringer og tilstande, f.eks. i for-
hold til EN’s negative sammenhæng med vagtsomhedssymptomer og undgåel-
sessymptomer. Dog må fundene suppleres af andre former for forskning af 
f.eks. eksperimentel og observationel art. I sådanne bør man dog i høj grad 
medindtænke “økologisk validitet”, fordi EN udspiller sig i forhold til menne-
skelige relationer og dermed ikke kan vurderes alene i lyset af kunstige labora-
toriebaserede eksperimelle situationer. 
Netop aspektet omkring de menneskelige relationer er blevet fremhævet i 
denne afhandling om EN. For mig at se et dette overset i såvel empirien som i 
teorierne om EN. I den grad det er medtaget, anskues det udelukkende som 
personens tilbagetrækning eller i enkelte teorier som afledt af personens følel-
sesmæssige tilstand. Muligheden synes dog at foreligge for, at den følelses-
mæssige del af EN opstår som følge af omgivelsernes uhensigtsmæssige reak-
tion og respons på en person, der har været udsat for en traumatisk begiven-
hed. Dette forhold kan således siges at udgøre endnu en tilnæmelsesvis kon-
klusion vedrørende EN og forskningen heri, selvom den ikke er fremhævet i 
litteraturen, men er draget indirekte på basis heraf. Den empiriske analysedel 
bekræftede i høj grad, at den oplevede sociale støtte i forbindelse med traumet 
har en væsentlig betydning for graden af EN. Dette understøttedes af sam-
menhængen med kvaliteten af tilknytning til andre mennesker, som var præget 
af “ængstelighed”, hvor man er bange for at blive svigtet/forladt og ikke stoler 
på sine relationers støtte og samtidig ikke kan nyde intimitet og nærvær. Stu-
diet kan ikke afdække kausaliteten i problematikken, men da bl.a. det, ikke at 
have fået udtrykt sine følelser og tanker omkring begivenheden og at have op-
levet et svigt fra sine relationer i forbindelse med traumet, viste sig særligt 
forbundet med såvel akut som post-EN, synes muligheden at foreligge for, at 
omgivelsernes reaktion og respons er af betydning for EN.  
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Teorierne om EN er som følge af uafklaretheden og den manglende forskning 
begrænsede og varierede. Dog synes de fleste at være enige om 2 forhold.  
For det første menes EN at opstå som følge af, at individet i traumet overvæl-
des af nogle følelser, som ikke kan udholdes. I de psykoanalytiske teorier ved-
rører overvældelsen typisk ego’et og efterfølgende anvendelsen af primiti-
ve/umodne forsvarsmekanismer, fordi mere modne forsvarsmekanismer ikke 
slår til. I de kognitivt orienterede teorier er der gennemgående tale om, at indi-
videts psykiske og biologiske ressourcer overskrides, og at man ikke har red-
skaber til at mestre truslen og integrere begivenheden.  
For det andet er der overvejende enighed om, at EN foregår præ- eller ube-
vidst og automatisk.  
I relation til førstnævnte kan det foretagne empiriske studium stadig ikke ud-
sige noget om årsag-virkning. Dog kan der konstateres en sammenhæng mel-
lem såvel EN og umodne forsvarsmekanismer som mellem EN og maladapti-
ve kognitive mestringsstrategier. Hvad angår aspektet om bevidsthedsgraden 
af EN, har studiet ikke forholdt sig hertil specifikt, men man kan inddirekte 
vurdere, at dette indikeres af, at fundene af de relaterede forsvarsmekanismer 
og mestringsstrategier netop er forbundet med ikke at forholde sig bevidst og 
rationelt til situationen og dertil relaterede følelser. 
Der er naturligvis væsentlige forskelle i de teoretiske retningers forståelse af 
“det ubevidste” og forsvar/mestring; forskelle som ikke må underkendes, og 
man bør ikke blot søge at opstille en fin syntese på baggrund af de fundne lig-
heder, da dette ville være misvisende. Der er eksempelvis væsentlige behand-
lingsmæssige forskelle i, hvorvidt EN vurderes som en regressiv proces, hvor 
hjælpeløshed medfører tilstande tilsvarende et tidligere udviklingsstadium, 
hvor individet måske skal støttes og mødes på dette niveau, eller om EN vur-
deres som en proces, der skal integreres som erfaringsdannel-
se/hukommelsesstruktur ved fysiologisk og adfærdsmæssig aktivering og 
kognitiv processering. 
Ovenstående udskillelse af fællestræk i forskningen og til dels i teorierne om 
EN er således de nærmeste, vi kommer egentlige konklusioner på området 
indtil videre, men disse synes til gengæld at være særdeles væsentlige og an-
vendelige i den videre mere systematiske forskning i EN. 
Der er dog fortsat væsentlige områder, hvorpå der eksisterer uafklarethed i 
forskningen; områder som denne gennemgang ikke har kunnet komme nær-
mere. Her tænkes især på diskussionen om, hvorvidt EN er et dissociativt fæ-
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nomen, hvilket bl.a. afspejles i DSM-IV’s forskelligartede symptomgrupper i 
hhv. ASD og PTSD. Desuden savnes der klargørelse af og teorier om variatio-
nen i typen af emotioner, der rammes: er det eksempelvis kun de komplekse 
og sammensatte emotioner, er det kun de positive osv. Endvidere synes der at 
være stor variation i fundene af komorbide lidelser og symptomer, hvor især 
depression og stof-/alkoholmisbrug er påpeget, men ikke afdækket. 
De empiriske analyser i afhandlingens anden del, hvor EN blev udskilt og 
etableret som selvstændig faktor, er tilsyneladende blandt de første af en sådan 
karakter. Her blev udover de allerede nævnte draget nogle konklusioner, som 
yderligere kan vise sig relevante for forskningen i EN. Imidlertid står disse 
konklusioner, uanset det store datamateriale, hvorpå de er baseret, endnu for-
holdsvis alene i forskningen og kan dermed ikke anvendes som endegyldige 
for fænomenet EN. Jeg vil dog tillade mig at afslutte denne afhandling ved, at 
lade disse konklusioner indgå som del af eller supplement til den samlede vur-
dering af EN som fænomen. Yderligere tillader jeg mig at knytte nogle per-
sonlige refleksioner over nogle af fundenes mulige behandlingsmæssige im-
plikationer. Der kan i denne forbindelse være en vis fare for, at jeg har ladet 
mig “forblænde” i vurderingen af de sociale relationers betydning, uanset at de 
empirisk set viser sig væsentlige. Det skal dog understreges, at jeg hele vejen 
igennem blot opfordrer til videre forskning på området. Da de specifikke re-
sultater blev opsamlet i det foregående kapitel, skal de overordnede tendenser 
blot illustreres her. 
Ifølge den empiriske analyse lader EN således som selvstændig faktor til at 
være en kompleks symptomgruppe, som er forbundet med flere maladaptive 
og ubehagelige tendenser. Man efterlades med et indtryk af, at det, at være 
plaget af EN på flere områder, er forbundet med psykiske og sociale vanske-
ligheder. Dette indtryk affødtes såvel på baggrund af, at EN var nært relateret 
til forekomsten af PTSD, til funktionskriteriet og håbløsheden målt ved HTQ. 
Desuden syntes der at være en kontrast i, at de, der oplever en høj grad af EN, 
forøger eller fastholder denne med tiden, når nu den generelle tendens viste 
sig at være faldende. Det væsentligste grundlag for det “triste” indtryk af EN, 
syntes dog affødt af EN’s relation til de forskellige psykologiske variabler 
målt i den sidste analyse. Her var der tale om uhensigtsmæssige og maladapti-
ve mestringsstrategier, negative selv- og verdensansku-elser, tilknytningsfor-
mer præget af ængstelighed med en konflikt mellem at være bange for at miste 
samtidig med ikke at nyde intimitet og nærvær, og endelig var der tale om 
tendensen til at anvende et uhensigtsmæssigt primitivt/umodent psykisk for-
svar.  
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Analyserne afslørede desuden nogle potentielle faktorer, som sandsynligvis er 
forbundet med en større risiko for udviklingen af EN. Det, at være kvinde, la-
der til at være en risiko, og alderen synes ligeledes at være af betydning, idet 
risikoen stiger med alderen indtil et vist punkt. Et øget antal oplevede traumer 
er tilsyneladende også en risikofaktor for en øget grad af EN, mens traumety-
pen som risikofaktor synes uafklaret. Den lader til at have en vis betydning, 
men fundene samler sig dog ikke i noget entydigt mønster, hvoraf egentlige 
konklusioner herom kan drages. I særlig grad viste visse sociale støttefaktorer 
og tilstedeværelsen af især somatisering sig at være af betydning for den lang-
sigtede udvikling og fastholdelse af EN.  
Samtidig indikerede flere af analyserne dog, at nogle af risikofaktorerne også 
er medierende for graden af EN, hvilket umiddelbart synes at kunne gøre dem 
til konkret tilgængelige forebyggelses- og/eller interventionsniveauer. Her 
tænkes primært på de to sidstnævnte risikofaktorer, fraværet af social støtte, 
hvor især den overordnede tilfredshed, udtrykkelsen af følelser og tanker, op-
levelsen af et svigt og kontakten med “ligestillede”, var af betydning for gra-
den af EN, og som i samspil med tilstedeværelsen af somatisering, viste sig 
prædiktive herfor. Da disse to overordnede aspekter er fremhævet flere gange 
gennem afhandlingen, og teoretiske paralleller er søgt inddraget tidligere, og 
fordi de i analysen synes at have en særlig relation til EN, vil jeg afslutnings-
vis søge at vise, hvori deres mulige praktiske konsekvens og relevans kan 
tænkes at bestå. 
For det første synes et oplysningsarbejde om disse risikofaktorer således at 
være nødvendigt for forebyggelsen af EN, fordi de prædiktive og/eller medie-
rende faktorer manifesterer og udspiller sig i relation til ofrets sociale relatio-
ner og tilsyneladende også afhænger heraf, hvorfor personens sociale net-
værk kan være en væsentlig kilde og et væsentligt redskab til bedring på kort 
og på lang sigt. Videre er læger, fysioterapeuter o.l. en gruppe, der ofte kan 
opfange de somatiske klager som faresignaler, men her er det dog væsentligt 
at inddrage oplysningen om de øvrige risikofaktorer, netop fordi somatisering 
indgår som risikofaktor i samspil med de øvrige; en læges afvisning eller mi-
nimering af et traumatiseret offers somatiske klager, kan tænkes at virke som 
en slags retraumatiserende overgreb på en person. I forhold til psykologens 
arbejde ser det ud til, at det er af væsentlig betydning at hjælpe ofre til at få 
sat ord på deres tanker og følelser kort tid efter traumet. Dernæst lader inddra-
gelse kort tid efter traumet af personer med lignende oplevelser til at få betyd-
ning for EN på længere sigt, selvom det ikke nødvendigvis umiddelbart lader 
til at være personens behov lige efter traumet. Dette indikerer relevansen af 
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“debriefing” i de tilfælde, hvor der er tale om begivenheder med flere involve-
rede, eller alternativt, gruppeterapi med andre ofre med traumer kort tid efter 
begivenheden. Endelig synes det for psykologens arbejde også relevant at rette 
opmærksomheden mod de akutte somatiske problematikker og henlede perso-
nens opmærksomhed på, at det muligvis kan være manifestationen af en “ka-
nalisering” af uhåndterlige følelsesmæssige oplevelser.  
Med denne afhandling synes der hermed at være skabt belæg for relevansen af 
at undersøge EN nærmere. Uanset uafklaretheden og i nogen grad uoverskue-
ligheden på dette nye forskningsområde mener jeg trods alt at have afdækket, 
hvori de primære forskningsmæssige problematikker består samt hvor og i 
hvilken grad, der allerede er skabt empirisk belæg. Derudover er flere mulige 
“åbne” teoretiske forklaringer og beskrivelser fremlagt på området, og endelig 
er der foretaget et anvendeligt empirisk studium som supplement til den fak-
toranalytiske forskning og som inspiration til den videre forskning i EN som 
selvstændig faktor. 
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