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Sammendrag 

Forfattere:  Kristin Caffrey og Sanaa-Ibrar Yaqub. Veileder: Egil Nygaard 

Tittel:   Trusselbias etter traumeeksponering. En Emosjonell Stroop studie av 

   overlevende fra Utøya.  

Bakgrunn: Økt oppmerksomhet mot truende stimuli (trusselbias) er en form for automatisk 

emosjonsregulering som kan være viktig i utvikling og opprettholdelse av psykopatologi etter 

traumeeksponering. Høyere symptomalvorlighet er forbundet med økt og mer generalisert 

trusselbias. Det ble derfor undersøkt om eksponering for et særdeles sterkt traume, 

Utøyaterrorhendelsen, hadde ført til økt trusselbias sammenlignet med jevngamle 

ungdommer. Det ble også undersøkt om det var en sammenheng mellom symptomalvorlighet 

og økt trusselbias.  

Metode: Det ble anvendt tidligere innsamlet data fra studien «Nevrokognitive prosesser i 

etterkant av traumatisk hendelse» (2013). Utvalget bestod av 26 ungdommer med direkte 

eksponering og 24 jevngamle ungdommer uten direkte eksponering for Utøyaterroren. 

Symptomsjekklister for posttraumatisk stress, depresjon og generell angst ble analysert, 

sammen med data fra Emosjonell Stroop. De ble presentert for bilder med uttrykkene glad og 

redd, sammen med emosjonsordene «glad» eller «redd», enten kongruent eller inkongruent 

med bildet. Deltakerne skulle ignorere ordet og angi emosjonsuttrykket. Økt reaksjonstid når 

ordet «redd» var inkongruent med bildet, ble operasjonalisert som trusselbias. Dataene ble 

undersøkt ved hjelp av regresjonsanalyser, med kontroll for variabler som kunne påvirke 

resultatene (alder, kjønn og antall traumer). Det ble også gjennomført flere tilleggsanalyser 

for å støtte opp under regresjonsanalysens resultater.  

Resultater: Det ble ikke funnet gruppeforskjell i trusselbias, verken i bivariate analyser eller 

ved inklusjon av kontrollvariablene. Dette til tross for at Utøyaeksponerte rapporterer høyere 

symptomalvorlighet enn sammenligningsgruppen. Det ble heller ikke funnet en sammenheng 

mellom symptomalvorlighet og trusselbias, verken i bivariate analyser, da 

symptomsjekklistene ble analysert samlet eller ved inklusjon av kontrollvariablene.  

Konklusjon: Manglende funn kan indikere at Utøyaeksponerte i dette utvalget ikke har økt 

trusselbias, ei heller at det eksisterer en samvariasjon mellom symptomalvorlighet og 

trusselbias. Likevel finner vi det mer sannsynlig at manglende funn henger sammen med 

svakheter til paradigmet generelt og forskningsdesignet i vår studie, blant annet bruken av 

generelle og svake trusselstimuli og for få deltakere med diagnostiserbar psykopatologi.  
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Forord 

Da vi startet prosessen med å finne et hovedoppgaveprosjekt, var vi begge bestemte 

på at vi ønsket å fordype oss i kognitiv basisforskning. Interessen for dette feltet ble vekket 

hos oss i de innledende semestrene av utdanningsløpet. Det føles som man får innblikk i 

menneskesinnets mystiske prosesser idet man forsøker å destillere konkrete mekanismer bak 

prosesser vi vanligvis tar for gitt, og her er automatiske emosjonsprosesser ett av mange 

spennende fenomener. Ettersom årene har gått, har det også blitt stadig tydeligere hvilken 

betydning denne typen forskning har også for oss som søker en karriere innen terapeutisk 

arbeid.   

Å skrive en oppgave om en terrorhendelse som vi alle har et nært forhold til, har vært 

spesielt. Vi har stor respekt for ungdommene som stiller opp for forskning slik at vi kan lære 

mer om et sinn som har måttet tåle det utålelige. 

Vi vil først starte med å takke Egil Nygaard for grundig og god veiledning. Takk også 

til Tor Endestad hans entusiastiske «ja» da vi forespurte hovedoppgaveprosjektet, og for gode 

innspill siden.  Videre takker vi også Cecile Skaftnes.  

  Avslutningsvis sender vi også en stor takk til våre respektive familier for en 

uunnværlig emosjonell støtte, som vi vet er en viktig resiliensfaktor i stressende perioder. 

Særlig takk til Sanaas foreldre, Ibrar og Kosar, for god oppmuntring og hjelp til å frigjøre tid 

til skriveprosessen. Og til Kristins mann, Tony, for korrekurlesing og eplepaibaking i den 

kritiske innspurten, samt lille Olivia, som har vært med på prosessen siden hun lå i magen, og 

har hjulpet oss med å finne pågangsmot og glede i frustrerende skrivesperrestunder. 
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1 Introduksjon 

Sansene våre utsettes for et sammenhengende regn av inntrykk som kanaliseres gjennom vårt 

emosjonelle reaksjonsapparat. Kanaliseringen av sanseinntrykkene fordrer en evne til å 

regulere og å håndtere dem. Nyere forskning viser at mennesker har stor fleksibilitet i dets 

evne til nettopp dette, noe som gir en funksjonell respons til miljøet (Koole, 2009). Hvis vi 

blir utsatt for ekstreme opplevelser som befinner seg i ytterkantene av hva mennesker klarer å 

håndtere, blir denne evnen satt på prøve. Det slike hendelser har til felles er at de oppleves 

som overveldende, brå og utenfor ens kontroll, med følelse av trussel mot ens eget eller 

andres liv eller sikkerhet (American Psychological Association, 2013; Bækkelund, u.å.). 

Disse hendelsene kan både innbefatte enkelthendelser og vedvarende situasjoner (Giller, 

1999). Ved eksponering for slike hendelser sier man at personen har opplevd et traume. 

Begrepet traume brukes på forskjellig vis i forskning og dagligtale, og veksler mellom å 

beskrive en hendelse (e.g. Weathers & Keane, 2007) og reaksjonen individet har på 

hendelsen (e.g. American Psychological Association, u.å.). I vår studie vil traume benyttes 

om hendelsen, mens posttraumatisk stress (PTS) vil beskrive den psykiske reaksjonen.  

  Det store flertallet opplever å bli eksponert for en potensielt traumatisk hendelse i 

løpet av livet. Enten det er alvorlige ulykker, vold, overgrep eller naturkatastrofer, så vil det å 

oppleve et traume øke risikoen for psykiske plager og vansker med dagliglivets fungering, 

også i et langtidsperspektiv. Hva som øker risikoen i ettertid er avhengig av flere faktorer, 

hvor karakteristikker ved selve den traumatiske hendelsen er en av disse. Ofre for 

terrorhendelser er en særlig utsatt gruppe i så måte (Fullerton, Ursano, Norwood, & 

Holloway, 2003). Norge har i liten grad erfaring med terror, med ett tragisk unntak. Den 22. 

juli 2011 ble 132 ungdommer skutt på en politisk sommerleir på Utøya, hvorav 67 mistet 

livet. På grunn av sjeldenheten i slike hendelser i norsk kontekst, har det vært stor 

forskningsmessig interesse rundt ungdommene, særlig når det kommer til hvilke psykiske 

ettervirkninger de sitter igjen med (e.g. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumer, u.å.). 

Studiene er hovedsakelig intervju- og spørreskjemabasert forskning med fokus på 

symtomatologi og erfaringer, med mindre fokus på å direkte undersøke kognitive prosesser 

som hukommelse, persepsjon, sentraleksekutive funksjoner og lignende fenomener. Ett 

unntak er studien til Melinder, Augusti, Matre og Endestad (2015), som undersøker 

sentraleksekutive funksjoner hos de overlevende.  

 Den kognitive forskningen på langtidseffekter av traumeeksponering har vært 
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tiltakende interessert i hvordan forstyrrelser i emosjonell prosessering og regulering kan være 

en viktig mellomliggende mekanisme mellom traumeeksponering og psykopatologiske 

reaksjoner, både hva gjelder debut, alvorlighet og varighet (Marusak, Etkin, & Thomason, 

2015). Fokuset i forskningen har tradisjonelt ligget på viljestyrt, bevisst emosjonsregulering. 

Mange emosjonelle prosesser skjer dog utenfor bevisstheten, og kan forstyrre de bevisste 

prosessene (Koole & Rothermund, 2011). Forstyrrelser i de automatiske prosessene har vist 

seg å være tilstede i flere psykopatologiske tilstander, hvor økt sensitivitet til truende og 

negativ stimuli er et av de mest studerte fenomenene knyttet til traumeeksponering (Bar-

Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg, & Van Ijzendoorn, 2007; Naim et al., 2015; 

Pergamin-Hight, Naim, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, & Bar-Haim, 2015; Yiend, 

2010). Forskning på automatiske former for emosjonsregulering hos traumeutsatt ungdom er 

likevel fortsatt mangelfull, særlig i norsk kontekst.  

  I vår studie ble Emosjonell Stroop-paradigmet benyttet for å undersøke et aspekt 

knyttet til automatisk, ubevisst emosjonsregulering. Mer spesifikt undersøkte vi evnen til 

automatisk konfliktregulering av negativt ladet emosjonelt stimuli, og hvorvidt dette er 

prosesser som langtidspåvirkes av sterke traumer. Vi undersøkte et utvalg ungdommer som 

overlevde Utøya, to år etter terrorhendelsen, sammenlignet med et utvalg jevnaldrende 

ungdom uten dirkelte Utøyaeksponering. Vi tok utgangspunkt i forskning som anser 

emosjonsregulerings-vansker som en sårbarhet for utvikling av psykopatologi, og undersøkte 

om denne sammenhengen også eksisterte hos Utøyaeksponerte. Vi ønsket spesifikt å 

undersøke om det var forskjell i økt oppmerksomhet mot truende stimuli hos 

Utøyaeksponerte i forhold til sammenligningsgruppen. 

  Alvorligheten ved traumer er bare en av mange faktorer som utgjør en risiko for 

utvikling av psykiske vansker i ettertid. Det ble derfor også undersøkt hvorvidt det var en 

sammenheng mellom symptomalvorlighet og problemer med automatisk emosjonsregulering 

uavhengig av Utøyaeksponering.  
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2 Teoretisk og empirisk bakteppe 

2.1 Psykiske vansker etter traumeeksponering  

 De psykiske ettervirkningene av traumer varierer fra individ til individ (Bonanno, 

2004). Der noen reagerer med sterke akuttreaksjoner hvor plagene forsvinner etter kort tid, 

har andre vedvarende plager som kan kreve behandling. Etter et traume er det vanlig å føle 

hjelpeløshet, svik, intens redsel, fysisk smerte, forvirring, og/eller føle på store tap (Giller, 

1999). Den emosjonelle responsen på en traumatisk hendelse kan videre påvirke funksjonen 

på flere områder slik som emosjonell fungering, sosial funksjon og fysisk helse (American 

Psychological Association, u.å.).  

Med en prevalens på mellom 1-19% er PTSD (posttraumatisk stresslidelse, PTSS: 

posttraumatisk stressymptomer) den lidelsen med høyest prevalens etter traumeeksponering, 

etterfulgt av depresjon (North et al., 1999). Diagnosemanualen ICD-10 beskriver i sine 

kriterier at PTSD utløses av «eksponering til en stressende hendelse eller situasjon (av kort 

eller lang varighet) som er eksepsjonelt truende eller katastrofisk, og som mest sannsynlig vil 

vekke ubehag hos nesten alle» (World Health Organization, 1993, s. 99 (vår oversettelse)). 

Typiske symptomer ved PTSD er intrusjonssymptomer (traumepåminnere, flashbacks og 

mareritt fra hendelsen), forstyrret fysiologisk aktivering, vaktsomhet, hukommelsesvansker 

knyttet til hendelsen, samt unngåelse av traumepåminnere (American Psychiatric 

Association, 2013; World Health Organization, 1993). Særlig er sterk fryktrespons og 

manglende habitueringsevne for disse responsene sett på som et kjernesymptom i PTSD, og 

er ment å bidra til at lidelsen opprettholdes (Ashley, Honzel, Larsen, Justus, & Swick, 2013). 

Depresjon kan ofte forekomme komorbid med PTSD (Breslau, Davis, Peterson, & Schultz, 

2000). I tillegg har PTSD flere overlappende symptomer med depresjon slik som emosjonell 

nummenhet, vedvarende negative antakelser om seg selv og verden, skyldfølelse, 

fremmedgjøring fra andre og redusert interesse for aktiviteter som før ga glede (American 

Psychiatric Association, 2013). I følge Foa, Riggs og Gershuny (1995) kan emosjonell 

nummenhet og redusert interesse være et forsøk på kompensering for hyperaktivering når 

unngåelse ikke lenger fungerer, ved at det emosjonelle systemet skrus av. Kombinasjonen og 

styrken av symptomene kan variere, men det emosjonelle aspektet er i dag ansett for å være 

en essensiell del av traumereaksjonen.  
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2.2 Emosjonsregulering og trusselbias 

Fra å bli behandlet som forstyrrende etterlevninger fra tidlig utviklingshistorie, forstås 

emosjoner i dag i et mer funksjonelt lys. Emosjoner kan ses på som et umiddelbart 

varslingssystem som forteller individet om signifikansen av stimuli, enten det kommer som 

en automatisk reaksjon på ytre påvirkning, fra minner, eller etter en bevisst vurdering av 

indre eller ytre stimuli. Det involverer en mobilisering av kroppslige reaksjoner, 

oppmerksomhet, minner og atferdsresponser, slik at man kan reagere på en adekvat måte 

(Dvir, Ford, Hill, & Frazier, 2014). Emosjoner har dermed en viktig funksjon, og kognitiv og 

nevrologisk forskning har lenge funnet at vi bruker mer oppmerksomhetsressurser på 

emosjonelt aktiverende stimuli, enn på nøytrale (Dolan, 2002; Etkin, Egner, Peraza, Kandel, 

& Hirsch, 2006; Hajcak & Olvet, 2008).  

  Vi er avhengige av raskt å kunne respondere på farlige situasjoner. Samtidig har vi 

behov for å kunne regulere emosjonene for ikke å bli overveldet. Emosjonsregulering 

innebærer kontroll over valens, intensitet, mening og atferdsmessige uttrykk (Dvir et al., 

2014). Interessen for emosjonsregulering har lenge eksistert i psykologisk teori, men det er 

først etter år 2000 at begrepet har økt eksponentielt i antall publikasjoner (Gross, 2013). 

«Emotion regulation» som søkeord på PsychINFO genererer i dag 11412 publikasjoner, og 

på Google Scholar hele 169000 treff, innen et bredt spekter av fagområder. Feltet har dog 

vært preget av en myriade av definisjoner og følgelig hvordan emosjonsregulering 

operasjonaliseres og testes. Dette har gjort sammenligning på tvers av studier og 

forskningsfelt krevende (Berking & Wupperman, 2012; Ehring & Quack, 2010). 

Utfordringen med å formalisere en fullstendig teori eller modell ligger i at emosjoner i seg 

selv er et komplekst konsept, bestående av både fysiologisk aktivering, atferdsresponser, 

tanker og subjektive følelsestilstander. Siden emosjonsregulering kan innbefatte enhver 

aktivitet som modererer og omdirigerer umiddelbare emosjonelle inntrykk, blir resultatet 

svært mange mulige innfallsvinkler til studier av emosjonsregulering (Koole, 2009).   

2.2.1 Bevisst versus automatisk emosjonsregulering 

Det er likevel enighet om at emosjonsregulering gjør individet i stand til å være tilstrekkelig 

fleksibel i hvordan det responderer til miljøet, uten å være prisgitt øyeblikkelige emosjonelle 

reaksjoner (Gyurak, Gross, & Etkin, 2011) slik at man kan ha fokus på overordnede mål i 

situasjonen. Koole (2009) argumenterer for at emosjonsregulering må være noe man foretar 
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seg stort sett kontinuerlig, siden mennesker til stadighet eksponeres for hendelser og stimuli 

som potensielt vil kunne vekke emosjonelle reaksjoner. Fordi man har en begrenset kapasitet 

for bevisste prosesser (Diamond, 2013), ville denne lett blitt overveldet dersom ikke 

automatiserte prosesser også var involvert i emosjonsregulering (Etkin et al., 2006). Når deler 

av emosjonsreguleringsprosessen blir automatisert, frigjør dette kapasitet som er nødvendig 

for å utføre de oppgavene som til enhver tid er mest krevende. Til tross for at feltet historisk 

sett har ansett emosjonsregulering for å være en viljestyrt, målrettet prosess, er det i den 

senere tid blitt observert en stadig voksende forskningsinteresse for mer automatiske former 

for emosjonsregulering (Evers et al., 2014; Gyurak et al., 2011; Hopp, Troy, & Mauss, 2011; 

Koole & Rothermund, 2011; Mauss, Bunge, & Gross, 2007).  

  Gyurak og kollegaer (2011) argumenterer for at en todeling mellom bevisst og 

automatisk emosjonsregulering skaper et godt rammeverk som organiserer eksisterende 

litteratur på området. Med bevisst emosjonsregulering menes prosesser som krever 

oppmerksomhet, viljestyring, innsikt og overvåkning. Et eksempel på bevisst 

emosjonsreguleringsstrategi er kognitiv revurdering, hvor individet bevisst endrer måten de 

tenker om stimulien slik at det ikke lenger vekker den uønskede affekten. Med automatisk 

emosjonsregulering menes endringer av et gitt aspekt ved en emosjonell tilstand som skjer på 

et automatisk plan uten behov for overvåkning, kontroll eller innsats (Hopp et al., 2011). Et 

eksempel på automatisk emosjonsregulering er «habituell emosjonsregulering» hvor en 

bestemt strategi blir automatisert gjennom vanebruk. For eksempel at man opplever 

reduksjon i ubehagelige emosjoner ved å trekke seg unna en bestemt stimulus, og senere 

unngår denne uten bevisst refleksjon rundt hvorfor. Det vektlegges at grensene mellom 

automatiske og bevisste emosjonsprosesser er flytende, og at grad av bevissthet vil variere 

over tid og situasjoner. Ofte vil automatiske og bevisste prosesser interagere for å produsere 

atferdsresponsen (Gyurak et al., 2011). Evers og kollegaer (2014) finner i sin studie at 

bevisste og automatiske emosjonsprosesser ikke alltid er koherente, noe som kan tyde på at 

de to systemene delvis er autonome i forhold til hverandre. Det er med andre ord viktig å 

studere mekanismene i begge systemene, da de kan informere om ulike aspekter ved 

individers emosjonsregulering.   

 Det at bevisste og automatiske mål på emosjonsregulering ikke alltid samsvarer med 

hverandre, illustreres blant annet i en studie av Shepherd og Wild (2014). De undersøkte 

evnen til å opp- eller nedregulere emosjonell intensitet i respons til bilder med ulik valens hos 

traumeeksponert ambulansepersonell med varierende grad av selvrapporterte PTSS. 

Emosjonsintensitet ble målt både med selvrapporterte (bevisste) og fysiologiske 
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(automatiske) mål, sistnevnte med galvanisk hudrespons. Resultatene viste at ved instrukser 

om å øke intensiteten av negative emosjoner, var det ingen korrelasjon mellom selvopplevd 

evne til emosjonsregulering og symptomalvorlighet. Det var imidlertid en negativ korrelasjon 

mellom symptomalvorlighet og de fysiologiske verdiene. Økt symptomalvorlighet korrelerte 

med lavere hudresponsverdier når deltakerne ble bedt om å oppregulere negative emosjoner. 

Disse resultatene samsvarer med tidligere studier som har demonstrert diskrepans mellom 

selvrapportert ubehag og fysiologisk reaktivitet til bilder hos deltakere med PTSD (Cuthbert 

et al., 2003).  

2.2.2 Trusselbias 

Todd, Cunningham, Anderson, og Thompson (2012) argumenterer for at det de kaller en 

«affektrelatert oppmerksomhetsbias», definert som en økt tendens til å rette fokus mot 

emosjonell stimuli, er en viktig komponent ved emosjonsregulering. Deres argument er at 

denne biasen regulerer emosjonelle responser gjennom å dirigere oppmerksomheten og 

dermed den videre prosesseringen. Kognitiv forskning rapporterer ofte økt ressursbruk i 

oppmerksomhetsprosessene ved eksponering for potensielt truende stimuli (Öhman, Flykt, & 

Esteves, 2001). Denne økte ressursbruken kalles ofte trusselbias (fra engelsk: «threat-related 

attentional bias», se Bar-Haim og kollegaer (2007) og Cisler og Koster (2010) for 

litteraturgjennomgang).  

  Inspirert av evolusjonsteori, vektlegger flere teorier at alle har et innebygd 

alarmsystem som har en aktiv oppmerksomhet rettet mot stimuli som kan utgjøre en fare. 

Mange modeller forsøker å beskrive prosessen rundt hvordan truende stimuli virker inn i de 

kognitive prosessene (Cisler & Koster, 2010). Bar-Haim og kollegaer (2007) skisserer i sin 

tentative 4-stegsmodell at miljøet trusselvurderes av et førbevisst trusselevalueringssystem 

(fra engelsk: «Preattentive Threat Evaluation System») som vurderer hvorvidt faren er sterk 

eller svak. En vurdering av stimulien som ufarlig vil føre til en avfeiing av fryktreaksjoner, 

mens en vurdering av stimuli som reelt farlig vil sette i gang en fysiologisk aktivering som 

ofte omtales som en fryktrespons (se figur 1). En slik funksjon gjør individet i stand til å 

reagere raskt og effektivt på truende situasjoner, både før og etter at man oppfatter trusselen 

bevisst. I følge modellen fører trusler som kategoriseres som sterke til at signalet sendes 

videre til det de kaller et ressursfordelingssystem (fra engelsk: «Resource Allocation 

System»). Her avbrytes pågående aktivitet og oppmerksomheten rettes mot stimuliet, 

sammen med en økt fysiologisk aktivering.   Videre analyseres stimulien på et tredje nivå, et 
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styrt trusselevalueringssystem (fra engelsk: «Guided Threat Evaluation system»), utfra 

minner om lignende stimuli og tidligere mestringsstrategier. På dette nivået trusselvurderes 

stimulien på nytt opp mot håndterings- og mestringsressurser man har tilgjengelig. Ny 

vurdering fører enten til intensivering eller nedregulering av angsttilstanden. Herfra sendes 

signalet videre til det målrettede systemet (fra engelsk: «Goal Engagement System»), som da 

styrer atferdsresponsen. Modellen til Bar-Haim og kollegaer (2007) tilbyr et godt rammeverk 

for å forstå hvordan farestimuli kan oppta mental kapasitet både på det automatiske og på et 

høyere kognitivt plan, og hvordan prosesser på et høyere nivå er med på å intensivere eller 

dempe fryktaktiveringen. For i tillegg til den automatiske reaksjonen på emosjonelt 

aktiverende stimuli, ofte kalt «bottom-up»-prosesser, er det også nødvendig med prosesser 

som filtrerer ut hvilke stimuli som virkelig er av betydning og hvilke som kun er 

distraksjoner. Dette krever en interaksjon med bevisste, eksekutive evner («top-down»-

prosesser) (Bar-Haim, et al., 2007; Eysenck, Derakshan, Santos, & Calvo, 2007). Den 

emosjonelle reaksjonen er derfor ifølge flere kognitive teorier og modeller et resultat av både 

stimulusdrevne prosesser og bevisste, eksekutive funksjoner (Cisler & Koster, 2010).  

 

 

Figur 1: Modell for kognitive prosesser involvert i prosesseringen 

av trussel. Bar-Haim med kollegaer (2007), vår oversettelse.  

 

  

Etter gjentatte eksponeringer for truende stimuli som viser seg å være ufarlig, avtar 

denne fryktreaksjonen automatisk hos friske individer, i tråd med teorien om klassisk 

betinging (Sehlmeyer et al., 2009). I studier som undersøker trusselbias, finner man ikke at 

mildt truende stimuli forstyrrer prestasjonen hos friske individer (Bar-Haim, et al, 2007, 

Cisler & Koster, 2010). 
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2.3 Forstyrret emosjonsregulering og 

psykopatologi 

Emosjoner kan oppleves som overveldende intense, på tross av sin adaptive funksjon. 

Forstyrret evne til å regulere ubehagelige emosjoner er forbundet med en rekke psykiatriske 

lidelser (Berking & Wupperman, 2012; Mennin, Holaway, Fresco, Moore, & Heimberg, 

2007), som depresjon (Berking, Wirtz, Svaldi, & Hofmann, 2014), bipolar lidelse (Corbalán, 

Beaulieu, & Armony, 2015), generalisert angstlidelse og panikklidelse (Ball, Ramsawh, 

Campbell-Sills, Paulus, & Stein, 2013), sosial angstlidelse (Helbig-Lang, Rusch, & Lincoln, 

2015) og alkoholmisbruk (Berking et al., 2011). Antall studier som rapporterer en 

sammenheng mellom PTSS eller traumeeksponering, og ulike aspekter av forstyrret 

emosjonsregulering, øker stadig i tilfang (Cloitre, Miranda, Stovall-Mcclough, & Han, 2005; 

Seligowski, Lee, Bardeen, & Orcutt, 2015; Tull, Barrett, McMillan, & Roemer, 2007). Flere 

studier benytter seg av selvrapportering både for måling av PTSS/PTSD og for evnen til 

emosjonsregulering. Tull og kollegaer (2007) undersøkte for eksempel i sin studie 

sammenhengen mellom selvvurdert håndtering av ubehagelige emosjoner (bevisst emosjons-

regulering) sammen med selvrapportert PTSS-alvorlighet hos 108 universitetsstudenter med 

minst én traumatisk eksponering. De fant at PTSS-alvorlighet hadde positiv sammenheng 

med mål på emosjonsreguleringsvansker. Denne sammenhengen ble sterkere når PTSS nådde 

kliniske grenser for PTSD-diagnose. Dette ble også demonstrert av Ehring og Quack (2010) 

som gjennomførte en surveybasert studie av 616 traumeoverlevende fra ulike typer traumer, 

og fant en korrelasjon mellom ulike former for dysfunksjonell, bevisst emosjonsregulering og 

symptomalvorlighet. Et stort antall studier rapporterer funn som er i tråd med studiene 

presentert over (Se for eksempel Boden et al., 2013; Bonn-Miller, Vujanovic, Boden, & 

Gross, 2011; Bordieri, Tull, McDermott, & Gratz, 2014; Price, Monson, Callahan, & 

Rodriguez, 2006). Det er derfor rimelig å anta at det foreligger et robust forhold mellom 

PTSS/PTSD og vansker med bevisst emosjonsregulering, med hovedvekt på bevisste former 

for emosjonsregulering. 

2.3.1 Empirisk grunnlag for trusselbias og psykopatologi 

Forskning på automatisk emosjonsregulering knyttet til traumeeksponering og PTSS, 

fokuserer i stor grad på oppmerksomhetsprosesser som trusselbias. Trusselbias er særlig 

observert hos personer med ulike typer angstlidelser og trekkangst (Bar-Haim et al., 2007), 
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som panikkangst (Reinecke, Cooper, Favaron, Massey-Chase, & Harmer, 2011), fobisk angst 

(Miltner et al., 2005) og ikke minst PTSD (Pineles, Shipherd, Mostoufi, Abramovitz, & 

Yovel, 2009). For eksempel undersøkte Vythilingam og kollegaer (2007) 22 deltakere med 

PTSD, 21 deltakere med traumeeksponering uten PTSD og 20 ikke-traumatiserte deltakere. 

De fant at kun gruppen med PTSD demonstrerte forstyrret prestasjon som følge av negative 

distraktorstimuli. Disse funnene er i tråd med en rekke andre studier (e.g. Beck, Freeman, 

Shipherd, Hamblen, & Lackner, 2001; El Khoury-Malhame et al., 2011; Paunovic, Lundh, & 

Öst, 2002). Andre finner trusselbias også hos dem som er traumeeksponert, uavhengig av 

diagnose (Marusak, Martin, Etkin, & Thomason, 2014; Powers, Etkin, Gyurak, Bradley, & 

Jovanovic, 2015).  

  Det er også noe sprikende evidens om hvorvidt effekten kun er knyttet til 

traumespesifikke stimuli, eller om det er en generell oppmerksomhetsbias mot all negativ 

ladet emosjonell stimuli. For eksempel finner Ashley og kollegaer (2013) i sin studie av 

Afghanistan- og Irakveteraner med PTSD sammenlignet med veteraner uten PTSD og sivile 

kontroller, en høyere interferenseffekt rettet mot ord relatert til traumet hos PTSD-gruppen 

sammenlignet med kontrollgruppene, men ikke mot generelt negativt ladede ord. Økt 

rapportert symptomalvorlighet var positivt korrelert med økt interferens på oppgaven. Pineles 

og kollegaer (2009) finner også lignende resultater. I kontrast til dette, rapporterer Cisler og 

kollegaer (2011) i sin metaanalyse at PTSD-grupper også har økt interferens på generelt 

truende stimuli relativt til nøytrale.  

  For depresjon rapporteres en oppmerksomhetsbias mot negativ emosjonell stimuli i 

noen studier (Dai & Feng, 2011; Donaldson, Lam, & Mathews, 2007), men ikke hos andre 

(Lichtenstein-Vidne et al., 2017). Sprikende funn er til dels overraskende, med tanke på at 

rundt halvparten av individer med en angstlidelse også har komorbid depresjon (Anxiety and 

Depression Association of America, 2016; Zhiguo & Yiru, 2014). Mogg og Bradley (2005) 

sammenlignet generalisert angstlidelse med depressiv lidelse på tvers av studier. De 

konkluderte med at det for depresjon eksisterte en svakere tendens til oppmerksomhetsbias i 

de automatiske prosessene enn for generalisert angst, og at oppmerksomhetsbiasen så ut til å 

forekomme senere i prosesseringen fremfor automatiske prosesser. En mer nylig 

litteraturgjennomgang av (Peckham, McHugh, & Otto, 2010) konkluderer likevel med at 

oppmerksomhetsbias er et reelt fenomen også i depresjon.  

  Det er lite kjent hvordan komorbiditet mellom angstlidelser og depresjon spiller inn 

på når det kommer til trusselbias (Kircanski, Joormann, og Gotlib 2015), da det ikke alltid 

kontrolleres for denne komorbiditeten i trusselbiasforskningen og få studerer denne 
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sammenhengen direkte (Bar-Haim, et al., 2007). Mogg, Bradley og Williams (1995) fant 

ingen signifikant trusselbias hos personer med generalisert angst og komorbid depresjon. De 

argumenterer for at siden depresjon er en tilstand preget av apati, kan denne moderere 

trusselbias hos deltakere med komorbid angst. På en annen side fant Gotlib, Krasnoperova, 

Yue og Joormann (2004) økt oppmerksomhet mot ansiktsuttrykk som var negative 

sammenliknet med positive ansiktsuttrykk hos personer med diagnostisert depresjon, men 

kun ved oppgavepresentasjon av lengre varighet. Gotlib og Joormann (2010) konkluderer 

med at ved depresjon fanges ikke negativ stimuli oppmerksomheten automatisk, men når 

stimulien først er i oppmerksomheten, har de mer vansker med å koble seg fra det enn friske 

individer. I en nyere studie av Kircanski, Joormann, og Gotlib (2015) av individer med sosial 

angstlidelse med eller uten komorbid depresjon, fant de ikke at komorbiditeten forstyrret 

trusselbias. 

2.3.2 Teoretisk antakelse bak økt trusselbias etter 

traumeeksponering 

I følge Hayes, VanElzakker, og Shin (2012) er etiologien bak trusselbias at spesielt sterke 

traumatiske situasjoner og hendelser kan trigge emosjonelle reaksjoner som oppleves som så 

overveldende at fryktnettverket responderer med å senke terskelen for å fange opp nye 

fryktsignaler. Denne tilpasningen kan føre til at alarmsystemet blir overfølsomt, som 

medfører en overdreven emosjonell aktivering og økt refleksiv oppmerksomhet ved 

potensielt truende stimuli (Blindheim, 2008). I tillegg ser man ofte svekket evne til å styre 

oppmerksomheten vekk fra trussel, en såkalt redusert inhibisjonsevne (Bar-Haim et al., 2007; 

Marusak et al., 2015).  

  Et kjennetegn ved angstlidelser er en tendens til overdreven oppmerksomhet mot 

stimuli relevant for deres diagnose. For eksempel finner man at personer med panikkangst 

overvurderer faresignalene i bestemte situasjoner (Lissek, et al, 2009). Personer med PTSD 

opplever på sin side intense fysiologiske fryktreaksjoner i møte med ufarlige 

traumepåminnere (Stenmark, 2015). I tillegg til økt oppmerksomhet mot truende stimuli viser 

pasienter med PTSD også økt unngåelse av trusselstimuli, noe som korresponderer med 

symptombildet av hyperaktivering og unngåelse av traumetriggere. Majoriteten av studier 

konkluderer likevel med økt oppmerksomhet mot trussel (Bar-Haim et al., 2007; Cisler et al., 

2011; Mathews & MacLeod, 2005). 

   En foreslått sammenheng mellom forstyrret emosjonsregulering og psykopatologi er 
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at dersom man ikke er i stand til å håndtere emosjonelle reaksjoner man hyppig blir eksponert 

for, vil man oppleve både forlengede og mer alvorlige episoder med ubehag (Aldao, Nolen-

Hoeksema, & Schweizer, 2010). Dette er viktig i et langtidsperspektiv. Glad, Hafstad, Jensen, 

og Dyb (2016) finner en sammenheng mellom psykopatologiske symptomer og hyppigere, 

mer plagsomme traumepåminnere hos ungdommer som overlevde Utøya. Videre så man at 

sammenhengen mellom PTSD og traumepåminnere økte med tiden etter 

traumeeksponeringen. Connelly og Denney (2007) finner på sin side at dysfunksjonell 

emosjonsregulering kan føre til kronisk forhøyet subjektiv opplevelse av negativ affekt. Dette 

tror man vil kunne utvikle seg over tid til psykiatriske symptomer (Aldao et al., 2010; Espil, 

Viana, & Dixon, 2016), særlig om personen forsøker å mestre de ubehagelige symptomene 

med uhensiktsmessige emosjonsreguleringsstrategier. Økt oppmerksomhet mot negative, 

truende stimuli, kan derfor tenke seg å gå fra å være en normalreaksjon på intenst 

skremmende opplevelse, til å kunne bli noe som vedvarer og blir en patologisk tilstand.  

  Flere teoretikere har forsøkt å modellere hvordan en forsterket trusselbias skaper 

reguleringsvansker (for litteraturgjennomgang se Cisler og Koster, 2010). Én slik modell er 

Attentional Control Theory (Eysenck, Derakshan, Santos, & Calvo, 2007). Denne postulerer 

at en sterk stimulusdrevet fryktreaksjon fører til at balansen mellom bottom up- og top-

downprosesser forstyrres. Resultatet blir da at oppmerksomhetsprosesser svekkes gjennom en 

redusert evne til å inhibere den forsterkede responsen, samt svekket evne til å skifte 

oppmerksomhet mellom oppgaver. Redusert inhibisjon vil føre til en forstyrret evne til å 

flytte oppmerksomheten vekk fra potensielt truende stimuli. Redusert oppmerksomhetsskifte 

vil svekke evnen til å bytte mellom oppgaver avhengig av kontekst, noe som gir en forsterket 

stimulusdrevet bottom-up prosessering. Ergo vil sterkere fryktreaksjon føre til større vansker 

med å regulere denne. Funksjonsendringer i fryktbetinging og ekstinksjon av denne har vært 

antatt å være viktige mekanismer i angstlidelser (Bar-Haim et al., 2007). Flere har 

konseptualisert angstdiagnoser nettopp som forstyrrelser i individers evne til ekstinksjon av 

betinget frykt (Badour & Feldner, 2013; Hamner, Lorberbaum, & George, 1999). Andre 

legger til grunn at truende stimuli kan skape interferens på flere stadier av prosesseringen. 

Med utgangspunkt i deres modell, argumenterer Bar-Haim og medarbeidere (2007) for at 

personer med angst kan ha forstyrret funksjon ved forskjellige stadier av prosesseringen (se 

figur 1), deriblant en tendens til automatisk å evaluere godartede eller mildt truende stimuli 

som en sterk trussel og/eller at evalueringssystemet bruker unødvendig mye ressurser på 

disse.  
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2.4 Hvem utvikler langtidseffekter? 

Dahl, Eitinger, Malt, og Retterstøl (1994) argumenterer for at om hendelsen individet blir 

utsatt for er alvorlig nok, vil enhver kunne utvikle PTSD. Det har også blitt argumentert for at 

PTSS etter traumatiske hendelser er en normal reaksjon på en abnormal situasjon (Conybeare 

& Behar, 2012). Samtidig finner man at så mange som 60-90% av befolkningen opplever en 

eller flere traumatiske hendelser i løpet av sitt liv, avhengig av hvilke kriterier som følges 

(Kilpatrick et al., 2013; Solomon & Davidson, 1997), mens kun en minoritet utvikler plager 

forenlig med diagnostiske lidelser.  

  Hvem som utvikler PTSD i et langtidsperspektiv har vist seg å være avhengig av 

mange forhold (Sayed, Iacoviello, & Charney, 2015) og er delvis varierende på kryss av 

studier (Cox, Kenardy, & Hendrikz, 2008). Disse faktorene kan deles inn i tre kategorier: 

Pretraumatiske, peritraumatiske og posttraumatiske faktorer.  

2.4.1 Pretraumantiske faktorer: Alder, kjønn og tidligere traumer 

Pretraumatiske faktorer vil si faktorer som opptrer før traumet. Flere viktige pretraumatiske 

faktorer har blitt identifisert. En slik faktor er alder. Nevropsykologisk forskning har vist at 

hjerneområder som er assosiert med selvkontroll og emosjonsregulerende prosesser har en 

langtrukken modningsprosess (Pechtel & Pizzagalli, 2011). Marusak og kollegaer (2015) 

argumenterer med bakgrunn i denne modningsprosessen for at det å bli utsatt for en 

traumatisk hendelse tidlig i livet kan utgjøre en særlig sårbarhet for senere psykopatologi. De 

legger til grunn at eksponering for traumatiske hendelser i tidlige hjerneplastiske perioder kan 

endre terskelen for emosjonell reaktivitet og hvordan emosjonell stimuli blir oppfattet, både i 

kort- og langtidsperspektiv (Marusak et al., 2014). Forskning bekrefter sammenhengen 

mellom lav alder og økt PTSD-symptomatologi (Bokszczanin, 2007; Meiser-Stedman, 

Dalgleish, Glucksman, Yule, & Smith, 2009). Espil og kollegaer (2016) konkluderer i tillegg 

med en sterk link mellom mellom PTSD og depresjon hos traumeutsatt ungdom i deres 

oppsummering av feltet. Forekomst av depresjonssymptomer etter traumeeksponering ser 

også ut til å øke sannsynligheten for PTSD i et langtidsperspektiv  

  En annen viktig pretraumatisk faktor er antall tidlige opplevde traumer (Sayed et al., 

2015). En nasjonalrepresentativ studie av Vietnamveteraner viste at tidligere traumer i 

barndommen økte risikoen for PTSD ved ny traumeeksponering (Breslau, Chilcoat, Kessler, 

& Davis, 1999). Green og kollegaer (2000) fant i tråd med dette i sin screeningstudie av 1909 
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studiner at deltakere med flere traumeeksponeringer hadde signifikant høyere 

symptomalvorlighet enn dem med kun én traumeeksponering, inkludert deltakerne eksponert 

for interpersonlig vold.  

  I tillegg finnes en godt dokumentert kjønnseffekt knyttet til økt symptomatologi, hvor 

kvinner/jenter er mer utsatt enn menn/gutter (Bokszczanin, 2007; Kaplow, Dodge, Amaya-

Jackson, & Saxe, 2005). Likevel viste en studie at gutter hadde mer vansker faglig på skolen 

enn jenter i første tiden etter eksponering til skoleskyting (Poutvaara & Ropponen, 2010). 

2.4.2 Peritraumatiske faktorer: traumealvorlighet 

Peritraumatiske faktorer beskriver faktorer under og ved selve traumehendelsen. Alvorlighet 

av traumet er en grundig studert faktor. Flere studier finner at mer alvorlige traumer øker 

sannsynligheten for utvikling av psykiske plager (Buydens-Branchey, Noumair, & Branchey, 

1990; Hoge et al., 2004). Dette forholdet blir gjerne kalt «dose-respons»-forholdet 

(Dohrenwend & Dohrenwend, 1974). For eksempel fant Bar‐ Haim (2010) i sin studie av 

deltakere fra konfliktområder på Vestbredden at PTSS- og depresjonssymptomalvorlighet 

økte i samvariasjon med hvor livstruende hendelser de hadde opplevd. Littleton, Kumpula, og 

Orcutt (2011) fant lignende resultater i studie av 691 studiner eksponert for masseskyting på 

universitetscampus, hvor hele 95% av utvalget hadde symptomatologi knyttet til PTSS. Det 

er stor variasjon i hva som blir karakterisert som en traumatisk hendelse, både i alvorlighet og 

fysiske karakteristikker. For eksempel kan traumer være en enkelt alvorlig hendelse, slik som 

Utøyamassakeren, eller kroniske og sekvensielle traumer som langvarig misbruk fra partner 

eller omsorgsperson (Ehring & Quack, 2010). Det kan gjøre generaliserbarhet på tvers av 

studier problematisk, da ulike typer traumatiske hendelser kan føre til ulike symptomer. 

Smith, Summert, Dillon og Cougle (2016) sammenlignet symptomatologi knyttet til de tre 

vanligste sivile traumene: seksuell vold, ikke-seksuell vold og tap av nær person. De fant at 

seksuell- og ikke-seksuell vold var assosiert med mer alvorlig og kronisk PTSD-symptomer 

enn tap av nær person. Særlig finner man forhøyet symptomalvorlighet knyttet til 

interpersonlig vold, sammenlignet med ikke-interpersonlige traumer som for eksempel 

livstruende sykdom eller ulykker (Ehring & Quack, 2010; Green et al., 2000).  

Litteraturgjennomgang gjort av Norris og kollegaer (2002) som har forsket på 

langtidseffekter etter traumeeksponering, bekrefter dette mønsteret. Det konkluderes med at 

menneskeskapte katastrofer, sammenlignet med natur- og tekniske katastrofer, ga opphav til 

mer negative langtidseffekter som spesifikke psykiske og somatiske vansker, 
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hverdagsfungering og psykososialt ressurstap, samt spesifikke vansker for barn og unge.  

  Green (1990) opererer med åtte fellesdimensjoner i form av stressorer som kan brukes 

for å klassifisere traumefaktoren som en alvorlig hendelse. Dimensjonene sier noe om hvilke 

og hvor mange faktorer som gjør at en hendelse kan karakteriseres som traumatisk, der hver 

hendelse kan plasseres langs ulike stressdimensjoner: (1) trussel for eget liv eller kroppslig 

integritet, (2) alvorlig fysisk skade, (3) mottakelse av intensjonell skade, (4) eksponering for 

groteskhet, (5) vold /plutselig død av en nær og kjær person, (6) bevitnelse eller informasjon 

om vold påført en nær og kjær person, (7) informasjon om at man har vært eksponert for 

skadelige stoffer, og (8) forårsakelse av død eller alvorlig skader på andre mennesker (Green, 

1990). Utfra denne modellen vil terrorhendelser kategoriseres som særdeles alvorlig traume. I 

tillegg til å involvere drap og skade på mange mennesker, handler terrorangrep om å bruke 

frykt som redskap for å endre holdninger og meninger (Fullerton et al., 2003). Aktiv bruk av 

skade og frykt skaper en særlig potent psykologisk stressor. Dette illustreres i studien til 

Filkukova, Jensen, Hafstad, Minde og Dyb (2016) som fant at flere av de som overlevde 

Utøyamassakeren opplevde "utvidet frykt", det vil si frykt for elementer utover 

gjerningsmannen og frykt etter at faren var over. Dette korrelerte med økt PTSS. Ehring og 

Quack (2010) finner også at mer alvorlige traumer korrelerer med både symptomalvorlighet 

og emosjonsreguleringsvansker. Dette illustrerer hvorfor slike traumer er ekstra viktige å 

studere i et emosjonsreguleringsperspektiv. 

2.4.3 Posttraumatiske faktorer: Sosial støtte og 

emosjonsregulering 

Posttraumatiske faktorer er variabler som påvirker traumeutsatte etter traumeeksponeringen. 

En slik faktor er sosial støtte (Sayed, et al, 2015, Ozbay et al., 2007). Dette ble blant annet 

bekreftet av Hébert, Lavoie og Blais (2014) sin studie som analyserte spørreskjemadata fra 

34 videregående skoler (high school) i Quebec. Resultatene viste at for ungdommer som 

hadde opplevd seksuelt overgrep, var sosial støtte fra mødre og fra jevngamle i etterkant av 

traumeopplevelsen en beskyttelsesfaktor for utvikling av PTSD.  

  En annen viktig faktor er det Sayed og kollegaer (2015) kaller «kognitiv fleksibilitet», 

som handler om å være fleksibel i ens evne til å revurdere og tilpasse hvordan man tenker om 

traumet. Kognitiv fleksibilitet og emosjonsregulering ble undersøkt i en prospektiv studie av 

Bonanno, Papa, Lalande, Westphal, and Foifman (2004) med studenter fra New York etter 

terroren 11.september 2001. De ble instruert til bevisst emosjonsregulering i respons til 
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bilder, og fant at de som mestret denne oppgaven best, hadde mindre psykiske plager ett år 

senere. Dette kan indikere at vansker med emosjonsregulering kan være en prediktor for 

utvikling av psykiske vansker etter traumeeksponering.   

  Evnen til emosjonsregulering kan være en underliggende faktor som påvirker 

individer både før, under og etter traumeeksponering. For eksempel har det blitt funnet at det 

ikke er det å ha opplevd tidligere traumer som avgjør om du er sårbar for psykiske reaksjoner 

i ettertid, men om du utviklet PTSD i første omgang (Breslau & Peterson, 2010; Breslau, 

Peterson, & Schultz, 2008). Hvis emosjonsreguleringsvansker viser seg å være en 

underliggende kobling mellom eksponering til stressende hendelser og psykopatologi, melder 

spørsmålet seg om dysreguleringen skyldes en risikofaktor for eller en konsekvens av 

psykopatologi. Ved akutt stress er det vanlig å oppleve reguleringsvansker, med psykiske 

reaksjoner som sjokk og nummenhet, men som hos de fleste stabiliseres over tid (Bækkelund, 

2016). McLaughlin, Hatzenbuehler, Mennin, og Nolen-Hoeksema (2011) fant i en prospektiv 

undersøkelse at emosjonell dysregulering bidro til multiple og varierte psykiatriske og 

psykososiale svekkelser i ungdomstiden, men at patologi ikke førte til økte emosjons-

reguleringsvansker. Patologi predikerte dermed ikke endring i emosjonell regulering over tid. 

2.5 Trusselbias hos traumeutsatt ungdom 

Puliafico og Kendall (2006) kommenterer at det er viktig å se på ungdom i kontekst av den 

voksne litteraturen, men likevel ikke sette likhetstegn mellom aldersgruppene. Grunnen til 

dette er at høyere kognitive funksjoner fortsatt er under modning (Marusak et al, 2015). Det 

er relativt nytt at man undersøker avvik i oppmerksomhetsprosessering ved emosjonelle 

lidelser hos barn og unge. 

   Så langt ser det ut til at barn og ungdom følger samme mønster som vi ser hos 

voksne, med trusselrelatert bias for angst (deriblant PTSD) og negativ stimuli for depresjon 

(Bar-Haim et al., 2007; Dalgleish et al., 2003; Puliafico & Kendall, 2006). For eksempel 

undersøkte Moradi, Taghavi, Doost, Yule og Dalgleish (1999) trusselbias hos barn og unge i 

alderen 9-17 år med PTSD fra ulike traumehendelser. Resultatene konkluderte med at også 

traumeutsatt ungdom generelt har en oppmerksomhetsbias mot traumerelevant stimuli. I tråd 

med dette, studerte Dalgleish, Moradi, Taghavi, Neshat-Doost og Yule (2001) ungdommer 

med PTSD fra eksponering for ulykker eller vold, og fant en økt oppmerksomhet mot truende 

ord. Interessant er det også at studien fant økt oppmerksomhet mot sosialt truende ord 

fremfor ord knyttet til fysisk vold, noe forskeren diskuterer at det kan handle om variasjon i 
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hva dette utvalget var særlig opptatt av. Dalgleish og kollegaer (2003) sammenlignet 

oppmerksomhets- og hukommelsesbias hos et utvalg barn og unge i alderen 7-18 år, hvorav 

24 var diagnostisert med generalisert angst lidelse, 24 med PTSD og 19 med depresjon eller 

dystymi, sammenlignet med friske deltakere. Resultatene viste at begge gruppene med angst 

demonstrerte en bias mot truende stimuli, noe som ikke ble funnet hos de deprimerte eller hos 

kontrolldeltakerne. Deltakerne med depresjon hadde dog en bias mot depressive ord i 

Emosjonell Stroop og hukommelsestesten. I en nyere studie av Haibo og kollegaer (2017) ble 

947 ungdommer i alderen 13-17 år screenet for PTSD etter å ha overlevd et større jordskjelv i 

Schiuan i 2008. De kom frem til 44 ungdommer med PTSD. Disse ble testet med Emosjonell 

Stroop, sammenlignet med en gruppe med samme traumeeksponering, samt en 

kontrollgruppe uten traumeeksponering. Resultatene viste at kun PTSD-gruppen 

demonstrerte en interferenseffekt knyttet til traumespesifikke ord.   

  Det er også rapportert trusselbias hos traumeutsatte uten psykopatologiske 

symptomer. Marusak og kollegaer (2015) undersøkte 14 traumeeksponerte ungdom ved bruk 

av paradigmet, og fant en økt interferens ved emosjonell konflikt hos denne gruppen 

sammenlignet med utraumatiserte ungdom, til tross for at de traumeutsatte ungdommene ikke 

rapporterte høyere grad av psykopatologiske symptomer enn ueksponerte kontroller. Dette 

kan tas som indikasjon på at traumer kan føre til underliggende endringer på et kognitivt og 

emosjonelt nivå, uavhengig av nåværende symptomalvorlighet eller diagnose.  

  Ingen studier som vi har kunnet avdekke, har undersøkt trusselbias hos ungdom utsatt 

for terrorhandlinger, med søkeord som "mass shootings", "terrorism", "bombing", "school 

shooting", "terrorist attack", "terror", "war" sammen med "attentional bias", "Emotional 

Stroop", «Modified Stroop», "threat related attentional bias", "implicit/automatic emotion 

regulation", med "youth", "children" og "adolescents". Wilson (2014) konkluderer også med 

at masseskytinger er et understudert tema i traumeforskningen. Dette til tross for at særlig 

USA har opplevd flere større skyteepisoder på skoler med unge ofre. Det er derfor 

mangelfullt grunnlag for å si noe om hvordan denne typen traumeeksponering vil påvirke 

ungdommers trusselbias og hvordan dette eventuelt samvarierer med psykiske plager. 

Massetraumer som Utøya er heldigvis svært sjeldne, og vi vet fortsatt lite om det eksempelvis 

kan være kulturelle forskjeller i hvordan ofre reagerer. Derfor er det viktig å studere 

enkelthendelser også i norsk kontekst, slik som Utøyaterroren. Det er utført to studier av 

relevans for trusselbiasbegrepet knyttet til ungdommene som var på Utøya. Høst (2015) fant i 

sin utforskningsstudie av Emosjonell Stroop-paradigmet, at en samlet gruppe av samme 

utvalg som i vår studie, samt en gruppe anoreksipasienter og ME-pasienter hadde en økt 
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oppmerksomhet rettet mot negativ versus positiv stimuli sammenlignet med en samlet 

kontrollgruppe fra alle tre studiene, men denne emosjonseffekten ble ikke undersøkt i 

Utøyaeksponerte alene. Det er dermed uklart hvordan Utøyaeksponerte har respondert på 

dette målet. Selv om trusselbias til dels ser ut til å være et transdiagnostisk fenomen (Høst, 

2015; Mathews & MacLeod, 2005), kan det muligens utarte seg ulikt i forskjellige 

diagnosegrupper. Med utgangspunkt i det teoretiske og empiriske grunnlaget lagt i denne 

innledningen, er det grunn til å tro at Utøyaeksponerte, særlig deltakere med høy 

traumerelatert symptomatologi, vil ha høyere trusselbias. Støtte i dette finner vi i studien til 

Glad med kollegaer (2016). De fant at mange ungdommer som var på Utøya fortsatt er plaget 

av traumepåminnere, og at dette i et langtidsperspektiv var assosiert med PTSD. 

Sammenhengen mellom økt oppmerksomhet mot truende stimuli ser med andre ord ut til å 

være positivt korrelert med psykopatologi i et langtidsperspektiv etter traumeeksponering.  
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3 Denne studien 

Denne studien hadde et todelt mål. For det første var det et ønske om å undersøke hvorvidt 

eksponering for et ekstraordinært sterkt traume hadde ført til langtidseffekter knyttet til 

trusselbias. Utvalget i denne studien bestod av en gruppe ungdommer som har vært direkte 

eksponert for terrorhendelsen på Utøya, to år etter hendelsen, samt en jevnaldrende 

sammenligningsgruppe. Blant ungdommene som var på Utøya var det mange som har vært 

vitne til drap, hørt skudd og skrik, vært i kontakt med døde kropper, blitt jaget, skutt etter og 

skadet, hatt få eller ingen rømningsmuligheter, og opplevde å være direkte mål for en 

massedrapsmann. Av de åtte dimensjonene spesifisert av Green (1990), oppfylles 

dimensjonene 1-6, med forbehold om individuelle forskjeller. Basert på dette kunne man 

forvente at Utøyaeksponerte var en høyrisikogruppe for utvikling av langvarige effekter etter 

traume. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS, 2012) fant at 

nesten 50% av de overlevende ungdommene fra Utøya hadde symptomer knyttet til PTSS. 

Videre rapporterte nesten 70% av ungdommene at de var plaget av symptomer knyttet til 

depresjon og/eller angst. Studiene knyttet til Utøya (Høst, 2015; Glad et al., 2016) gir videre 

indikasjoner på at gruppen vil demonstrere trusselbiaseffekt. 

  Det er mange faktorer som øker risikoen for psykopatologiske reaksjoner og man vet 

at mennesker reagerer ulikt på samme traumeeksponering. Noen av deltakere i begge 

gruppene hadde også traumeeksponering fra andre hendelser enn Utøyahendelsen. Tidligere 

studier referert innledningsvis indikerer at økt symptomalvorlighet ser ut til å være forbundet 

med økte vansker med emosjonsregulering. Derfor ønsket vi også å undersøke hvorvidt 

symptomalvorlighet knyttet til PTS, depresjon og generell angst på tvers av gruppene 

samvarierte med trusselbias.  

Hypoteser 

1. Utøyagruppen vil demonstrere større trusselbias enn sammenligningsgruppen. 

2. Økende grad av symptomalvorlighet, knyttet til PTSD, generell angst og depresjon 

 vil samvariere med grad av trusselbias på tvers av gruppene.  
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4 Metode 

4.1  Forskningsprosjektet og datamaterialet 

Datamaterialet som ble brukt i vår studie er hentet fra en større studie (fra nå av referert til 

som ”hovedstudien”) under navnet ”Nevrokognitive prosesser i etterkant av en traumatisk 

hendelse” fra 2013 ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, under ledelse av 

Annika Melinder. Hovedstudien kartla effekter av traumeeksponering i form av emosjonelle 

reaksjoner, kognitiv fungering og symptomer hos en gruppe ungdommer som overlevde 

terrorhendelsen på Utøya. Det har allerede vært publikasjoner basert på dette datamaterialet. 

Melinder og kollegaer (2015), som har undersøkt langtidseffekter i form av PTSS og 

eksekutive funksjoner (ikke Emosjonell Stroop) hos Utøyaeksponerte og et kontrollutvalg. 

Som nevnt tidligere har dette datamaterialet også blitt brukt i en masteroppgave (Høst, 2015).     

4.2 Prosedyre  

Undersøkelsen ble gjennomført på Intervensjonssenteret ved Universitetssykehuset i Oslo 

avdeling Rikshospitalet. Datainnsamlingen ble utført av forskningsassistenter som fikk 

opplæring i en fast mal for gjennomføring av testingen. Mer informasjon om eksakt antall 

forskningsassistenter og prosedyre rundt opplæring har vi dessverre ikke tilgang til. Dette er 

informasjon som kunne vært viktige drøftningsmomenter for vurdering av prosedyre. 

Testsesjonen startet med at deltakerne fikk informasjon om studien og prosedyren før 

skriftlig informert samtykke ble innhentet. Deltakerne var alene i et stille rom hvor de, basert 

på skriftlig selvrapportering, fylte ut skjemaer for demografiske opplysninger og symptom-

kartlegging. Symptomskjemaene kartla depresjon, generelle angstsymptomer, PTSS og 

tidligere opplevde traumer. I tillegg fylte deltakerne ut andre skjemaer som ikke ble brukt i 

vår studie. Deretter gjennomførte deltakerne den Emosjonelle Stroop-oppgaven mens det ble 

foretatt fMRI avbilding av dem. Hele prosedyren tok til sammen ca. to timer. Hensikten med 

studie ble også åpent delt med deltakerne. Hver deltaker ble belønnet med et gavekort på 300 

kr. Studien var godkjent av Regional Etisk Komite (2011/2507/REK) (se Vedlegg J), og ble 

utført i samsvar med etiske prinsipper for psykologisk forskning på kliniske populasjoner 
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som vedtatt i Helsinkideklarasjonen (General Assembly of the World Medical Association, 

2014). 

4.3 Deltakere 

Vår studie hadde et utvalg på 50 deltakere. Se Tabell 1 for detaljert deltagerdemografi. 

Deltakerne i Utøyagruppen (fra nå av referert til som ”Utøyaeksponerte”) ble rekruttert i tre 

omganger via deres bistandsadvokater, støttegrupper for overlevende etter terrorangrepet og 

via private kontakter. Til sammen var det 28 overlevende som takket ja til studien, hvorav to 

ble ekskludert; en på grunn av for høy alder, og en fordi deltakeren ikke oppfylte 

inklusjonskriteriene for direkte eksponering til Utøyaterroren. Sammenligningsgruppen 

bestod av deltakere uten direkte eksponering for Utøyaterroren, og ble rekruttert fra 

Universitetet i Oslo og fra lokale videregående skoler. Sammenligningsgruppen bestod 

opprinnelig av totalt 28 deltakere, hvorav to ble ekskludert på grunn av høy alder og 

ytterligere to ble ekskludert fordi de ikke oppfylte inklusjonskriteriene for ikke-direkte 

eksponering til Utøyaterroren. Til sammen ble data fra 26 deltakere i Utøyaeksponerte og 24 

sammenligningsdeltakere benyttet for statistisk analyse. Rekrutteringen og testgjennomføring 

foregikk 21-28 måneder etter selve angrepet, som korresponderer til perioden mellom midten 

av mai til begynnelsen av desember i 2013.  

 All informasjon om demografi og symptomkartlegging ble innhentet via selvrapport. 

Alder på deltakerne rangerte fra 17 til 31 år. Gjennomsnittsalder for Utøyaeksponerte var på 

20,92 (standardavvik (SA) = 2,48) og 21,42 (SA = 3,08) for sammenligningsdeltakerne. I 

hele utvalget på 50 deltakere var det en fordeling på 52% kvinner, med 57,69% kvinner blant 

Utøyaeksponerte (n = 26) og 45,83% kvinner i sammenligningsgruppen (n = 24). Ved bruk 

av Life Event Checklist (LEC) rapporterte 21 deltakere i sammenligningsgruppen og 14 blant 

Utøyaeksponerte at de hadde opplevd andre traumatiske hendelser utenom Utøya. Ni 

deltakere blant Utøyaeksponerte og syv deltakere i sammenligningsgruppen hadde opplevd 

interpersonlige voldstraumer (ekskludert Utøya) (se kapittel 4.4.2 Life Event Checklist (LEC) 

for detaljert om bruk og definisjon av variabler).  

 



 21 

Tabell 1 

Demografiske egenskaper hos hele utvalget (n = 50), Utøyaeksponerte (n = 26) og 

sammenligningsgruppe (n = 24). 

 

Note. G = gjennomsnitt; SA = standardavvik; AT = andre opplevde AOT = alle opplevde PCL-C = PTSD 

Checklist Civilian Version; BAI = Beck anxiety Inventory; BDI = Beck Depression Inventory. 

4.4 Måleinstrumenter 

4.4.1 PTSD Checklist – Civilian Version (PCL-C)  

PTSD Checklist – Civilian Version (PCL-C) er et standardisert selvrapporteringsskjema som 

brukes til å kartlegge PTSS (Weathers, Litz, Herman, Huska, & Keane, 1993) (se Vedlegg F). 

Skjemaet inkluderer 17 spørsmål som er spesifikt rettet mot symptomer for PTSD, hvor 

deltakerne skal ta stilling i hvilken grad ulike symptomer har plaget dem den siste måneden. 

Deltakerne svarer ved å krysse av på en likertskala med alternativene 1 («slett ikke»), 2 

(«litt»), 3 («moderat»), 4 («mye») og 5 («svært mye»). Totalskåren for opplevd 

symptomalvorlighet beregnes ved å legge sammen summen fra alle 17 spørsmålene, med en 

minimumskåre på 17 og maksimumskåre på 85. PCL-C er et utbredt diagnoseverktøy i 

kliniske studier, selv om den alene ikke er nok til å gi en diagnose. I forskningssammenheng 

er det vanlig å operere med en cut-off skåre på ≥ 44 som indikasjon på mulig PTSD 

(McDonald & Calhoun, 2010). PCL-C har en god indre- og retest reliabilitet (Ruggiero, Ben, 

Scotti, & Rabalais, 2003), og indre konsistens var også høy i vår studie (Cronbach’s α = .95). 

Sammenliknet med andre skjemaer for PTSD viser den god konvergensvaliditet og god 

diskriminerende validitet (Conybeare, Behar, Solomon, Newman, & Borkovec, 2012). 
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4.4.2 Life Events Checklist (LEC) 

Life Events Checklist (LEC) (Weathers et al., 2013) er et selvrapporteringsskjema som 

kartlegger tidligere traumeeksponering (se Vedlegg E). Deltakerne får se en liste med 16 

kategorier som alle beskriver ulike typer traumatiske hendelser. Deltakerne skal krysse av om 

de selv har opplevd en slik hendelse, og spesifisere når og hvor lenge hendelsen varte i antal 

dager, måneder og år. Dersom deltakeren har opplevd flere hendelser som passer 

beskrivelsen av samme kategori, skal disse spesifiseres hver for seg slik at det tydelig 

kommer fram hvor mange trumatiske hendelser deltakeren rapporterer innen samme 

trumekategori. Dermed ble totalskåren beregnet ut i fra totalt antall traumer deltakeren 

rapporterer å ha vært utsatt for basert på de 16 kategoriene i skjemaet. Minimumsskåren var 

0, mens maksimumskåren var avhengig av den enkeltes traumehistorie og hadde dermed 

ingen bestemt grense. Basert på dette spørreskjemaet ble det i vår studie konstruert en 

variabel for antall opplevde traumer utenom Utøya, definert som andre opplevde traumer, og 

en variabel for totalt opplevde traumer inkludert Utøya definert som alle opplevde traumer. 

Ved å studere innholdet i de 16 ulike kategoriene lagde vi også en variabel som skilte mellom 

eksponering for interpersonlig voldstraumer, definert som traumeopplevelser der deltakeren 

bli direkte utsatt for uønsket makt eller kontroll av andre mennesker i form av fysisk, seksuell 

eller emosjonell natur. Skillet mellom traumer med og uten interpersonlig vold er ikke en del 

av det originale LEC skjemaet, og er derfor et produkt av egen vurdering av rapporterte 

traumer i vår studie.  

 Forskning har vist at LEC har en god reliabilitet og konvergensvaliditet (Gray, Litz, 

Hsu, & Lombardo, 2004). 

4.4.3 Beck Anxiety Inventory (BAI) 

Beck Anxiety Inventory (BAI) (Beck & Steer, 1993) er et selvrapporteringsskjema bestående 

av 21 spørsmål som brukes for å måle i hvilken grad personen føler seg plaget av 

angstsymptomer (se Vedlegg H). Deltakerne presenteres for en liste med typiske 

angstsymptomer opplevd ved ulike angstlidelser, og responderer ved å krysse av på en 

firepunkts likertskala fra 0-3 etter opplevd symptomalvorlighet: 0 («ikke plaget i det hele 

tatt»), 1 («litt, det plaget meg ikke mye»), 2 («en del, det var svært ubehagelig, men jeg holdt 

ut»), og 3 («mye, det var bare så vidt jeg holdt ut»). Svarene skal baseres på en vurdering av 

deltakerens tilstand i løpet av den siste uken. Sumskåren beregnes ved å summere skårene fra 

alle spørsmål, og har en minimumsskåre på 0 og maksimumsskåre 63. Ved bruk av bestemte 
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grenseverdier kan sumskårene plassere deltakeren i en av fire kategorier: ”Ingen angst” 

(poengsum 0 – 9), ”mild til moderat angst” (poengsum 10 – 18), ”moderat til alvorlig angst” 

(poengsum 19 – 29) eller ”alvorlig angst” (poengsum 30 – 63) (Julian, 2011). BAI er et 

utbredt diagnoseverktøy i kliniske studier, selv om den alene ikke er nok til å gi en diagnose. 

BAI har en god reliabilitet og god indre konsistens (Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988), og 

i vår studie ble den indre konsistensen (α –verdien) ,93.  

4.4.4 Beck Depression Inventory (BDI) 

Beck Depression Inventory (BDI) (Beck, Steer, Brown, 1996) er et selvrapporteringsskjema 

bestående av 21 spørsmål som brukes for å måle i hvilken grad personen føler seg plaget av 

depresjonssymptomer (se Vedlegg G). Hvert spørsmål inneholder en liste med fire påstander 

knyttet til et typisk depresjonssymptom, hvor deltakeren skal krysse av for den påstanden 

som passer best. Svaralternativene varierer mellom hver oppgave, og gir en poengsum fra 0 

til 3 avhengig av hvor symptomalvorlig påstanden er. Deltakerne skal svare basert på en 

vurdering av egen tilstand den siste uka. Totalskåre beregnes ved å summere alle skårene, og 

kan gi en sum på mellom 0 og 63. Sumskårene kan plassere deltakeren i en av fire kategorier: 

”Minimal depresjon” (poengsum 0 – 9), ”mild til moderat depresjon” (poengsum 10 – 18), 

”moderat til alvorlig depresjon” (poengsum 19 – 29) eller ”alvorlig depresjon” (poengsum 30 

– 63) (Beck, Steer, & Carbin, 1988). I tillegg til den kontinuerlige variabelen for BDI (grad 

av depresjon), ble det i vår studie dannet en variabel basert på skillet mellom totalskårer på 0 

-18 poeng og 19 – 63 poeng. Altså kategoriene ”minimal depresjon” og” mild til moderat 

depresjon” på den ene siden (lav depresjonsskåre), og kategoriene ”moderat til alvorlig 

depresjon” og ”alvorlig depresjon” på den andre siden (høy depresjonsskåre). BDI er et 

utbredt diagnoseverktøy i kliniske studier, selv om den alene ikke er nok til å gi en diagnose. 

Denne testen har en god reliabilitet (Beck, Steer, & Brown, 1996) og god indre konsistens 

(Beck, Steer, Ball, & Ranieri, 1996). Indre konsistensen målt i vår studie ga en α –verdi på 

0,92.  

4.4.5 Emosjonell Stroop 

Emosjonell Stroop (Egner, Etkin, Gale, & Hirsch, 2008; Etkin et al., 2006) er et 

testparadigme som brukes for å kartlegge inhiberingsevnen for emosjonelle stimuli, og gir på 

den måten et mål på trusselbias. Deltakerne ble presentert for 168 bilder totalt, bestående av 
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ansikter som enten uttrykte frykt (84 bilder) eller glede (84 bilder). Hvert ansikt var paret 

sammen med et ord, enten ordet «FRYKT» eller «GLEDE», fremhevet med rød skrift 

sentrert over bildet (Se Figur 2). Ordet og bildet var enten kongruent (korresponderende 

valens; 84 totalt) eller inkongruent (ikke-korresponderende valens; 84 totalt). Eksperimentet 

bestod dermed av 168 enkeltoppgaver totalt, fordelt på 4 ulike oppgavebetingelser à 42 

enkeltoppgaver av hver type: 1) ordet frykt + ansiktsuttrykk frykt (kongruent), 2) ordet frykt 

+ ansiktsuttrykket glede (inkongruent), 3) ordet glede + ansiktsuttrykket glede (kongruent), 

og 4) ordet glede +ansiktsuttrykket frykt (inkongruent). Oppgaven gikk ut på å indikere 

ansiktets valens, og samtidig ignorere ordet. Deltakerne ble bedt om å respondere så raskt og 

nøyaktig som mulig. Bildene av ansiktsuttrykk ble hentet fra Karolinska Directed Emotional 

Faces Database (Lundquist, Flykt, & Öhman, 1998). 

  Oppgaven startet med et fikseringspunkt plassert midt på skjermen i et sekund. 

Deltakerne ble instruert til å fiksere på dette krysset under hele presentasjonsperioden. 

Fikseringsperioden ble etterfulgt av oppgavestimulien (som beskrevet i forrige avsnitt), som 

ble presentert i 3 sekunder. Deltakernes respons på oppgaven måtte avgis innenfor dette 

tidsvinduet, ved å trykke på en responsboks. Det ble utført en øvingssekvens før selve 

eksperimentet startet for å redusere eventuell læringseffekt. Presentasjonsrekkefølgen av 

bilde og ord var randomisert, og alle deltakerne ble presentert for samme randomiserte 

rekkefølge. Hvert bilde ble presentert kun én gang for å unngå eventuell primingseffekt 

(Lundquist et al., 1998). 

  Skårene ble komponert i reaksjonstid (RT) etter hvor raskt deltakeren responderte på 

hver enkeltoppgave. I tilfeller hvor RT var kortere enn 250 ms eller lengre enn 3 

standardavvik fra gjennomsnittet ble datapunktene ekskludert fra analysene. Det samme var 

tilfellet for oppgavepresentasjoner hvor deltakerne hadde avgitt feil svar. Hver enkelt 

deltakers gjennomsnittlige oppgavepresentasjon-RT ble regnet ut for hver oppgavebetingelse. 

  Emosjonell Stroop-effekt for hver emosjonstype (glede og frykt hver for seg) ble 

regnet ut ved å subtrahere gjennomsnittlig RT på kongruente oppgavebetingelse (ord og 

ansiktsuttrykk har samme valens) fra gjennomsnittlig RT på inkongruente oppgavebetingelse 

(ord og ansiktsuttrykk har ikke samme valens). Deretter ble Stroop-effekten assosiert med 

glede subtrahert fra Stroop-effekten assosiert med frykt, for å beregne Emosjonell Stroop-

effekt (’Stroop-differanse’). Det vil si at positive tall på variabelen for trusselbias betyr at 

deltakeren har en større stroop effekt for frykt enn for glede, mens negative tall betyr at 

stroop effekten er større for glede enn for frykt. Variabelen for Stroop-differansen 

representerer det som i vår studie defineres som trusselbias, og vil videre i oppgaven 
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benevnes som ’trussebias’. Indre konsistens (α –verdien) for Emosjonell Stroop ble utregnet 

basert på gjennomsnittsskåren for de fire ulike oppgavebetingelsene, som resulterte i en α -

verdien på 0.95. 

 

Figur 2. Eksempler på de fire ulike trialtypene presentert i eksperimentet.  

Note: Øverste bilder viser glede kongruent (venstre) og glede inkongruent (høyre). Nederste bilder vider 
frykt kongruent og frykt inkongruent. 

  

4.5 Preliminære analyser av data 

4.5.1 Manglende data 

PCL-C og LEC hadde ingen manglende data. Det manglet derimot data fra to av deltakerne i 

Utøyagruppen som ikke hadde utfylt skjørreskjema for BAI- og BDI. Det er usikkert hvorfor 

disse dataene er borte, men det kan antas å være et aktivt valg fra deltakren eller en 

konsekvens av avvik i testsituasjonen. Videre mangler det ni enkeltresponser fra en deltaker 

og en enkeltrespons fra en annen deltaker for BDI-skårene, og tre enkeltresponer fra tre ulike 

deltakerer i BAI-skårene. Det ble forsøkt å behandle manglende data med Multiple 

Imputation metoden. Denne metoden krever at manglende dataverdier er et resultat av ren 

tilfeldighet (Missing Completely at Random) (Chevret, Seaman, & Resche-Rigon, 2015). 
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Denne antakelsen ble undersøkt ved hjelp av testen for Little's Missing Completely at 

Random (MCAR) (Little, 1988), noe som viste at antakelsen var oppfylt for BDI (Chi-square 

= 33,29, df = 32, p = .40) men ikke for BAI (Chi-square = 91,49, df = 60, p = .01). For å 

behandle variablene mest mulig likt ble det derfor valgt ikke å foreta transformering for 

manglende data verken for BDI eller BAI. Samtidig ønsket vi å beholde mest mulig av 

datamaterialet som eksisterer og valgte derfor å ekskludere de to deltakerne som ikke hadde 

svart på BDI og BAI kun fra de analysene som inkluderer variabelen BDI og BAI. Det vil 

betyr at analyser som inkluderte variablene BDI eller BAI derfor har to færre deltakere (n = 

48) enn analyser uten disse to variablene. For de fem personen som hadde manglende data for 

enkeltresponser på enten BDI eller BAI valgte vi å beholde de svarene som er gitt, og laget 

sumskårer basert på disse svarene, igjen for å beholde mest mulig av eksisterende data. 

Konsekvensen av dette blir at manglende data ble tolket som en respons ekvivalent til 

svaralternativ som er kodet 0.  

4.5.2 Normaldistribuering og uteliggere 

Datamaterialet ble undersøkt for hvorvidt de ulike variablene var normalfordelte ved å 

studere histogrammet til variablene og ved hjelp av Shapiro-Wilk metoden (Shapiro & Wilk, 

1965). Det ble også undersøkt om det var uteliggerskårer/ekstremskårer ved hjelp av the 

Outlier Labeling Rule (Hoaglin, Iglewicz, & Tukey, 1986). Analysene viste at ingen av 

variablene (verken avhengige og uavhengige) som var inkludert i vår studie var 

normaldistribuerte. For variabelen trusselbias ble det også identifisert to uteliggerskårer. I 

prosessen for behandling av uteliggerskårer ble det vurdert å trimme bort disse skårene, men 

fordi vi ikke hadde tilgang til informasjon som verifiserte at disse skåren var et resultat av 

avvik eller annen metodefeil i datainnsamlingen ble det valgt å beholde skårene. For å løse 

problemet med utliggerskårer ble disse behandlet via Winsoring metode (Tukey, 1962), som 

justerer ekstremskårene slik at de matcher den nærmeste verdien i datasettet. Etter 

transformeringen viste analysene at variabelen for trusselbias var normaldistribuert (SW 

(Shapiro-Wilk) = 97, df = 50, p = .15) (se tabell A1 i Vedlegg A). 

  Fra litteraturen på metodefeltet er det en diskusjon rundt hvilken variabel det bør 

stilles krav om normaldistribusjon for. Blant annet har det blitt argumentert for at det er 

residualvariabelen for hver enkelt lineære regresjonsanalyse som bør være normaldiskutert 

(Field, 2013). For å teste at kravet om normaldistribusjon for residualvariabelen var oppfylt 

ble det konstruert en residualvariabel for hver enkelt analyse som ble gjennomført, som 



 27 

videre ble testet for normalitet ved Shapiro-Wilk metoden. Resultatene viste at kravet om 

normaldistribusjon var oppfylt for samtlige analyser i vår studie. 

4.6 Hovedanalyser 

Vi var først interesserte i å undersøke hvorvidt effekten av emosjonsregulering målt via 

trusselbias var ulik mellom gruppene. Det ble derfor utført en lineær regresjonsanalyse hvor 

variabelen for trusselbias ble behandlet som den avhengige variabelen, mens variabelen for 

gruppe ble brukt som den uavhengige variabelen. Samme lineære regresjonsanalyse ble utført 

en gang til, denne gangen med inkludering av kontrollvariablene: alder, kjønn og andre 

opplevde traumer (ekskludert Utøya).  

 Videre var vi interesserte i å undersøke hvorvidt variasjon i symptomalvorlighet var 

assosiert med graden av trusselbias, uavhengig av gruppeinndeling. Fordi alle tre 

symptomvariablene korrelerte rimelig høyt med hverandre, kunne dette indikere en viss grad 

av kovariasjon, noe som kan gjøre det vanskelig å tolke en regresjonsanalyse som inkluderer 

alle symptomvariablene samtidig. Det ble derfor gjennomført tre separate lineære regresjons-

analyser med trusselbias som avhengig variabel og en symptomvariabel (PCL-C, BAI eller 

BDI) som uavhengige variabler i hver sin analyse. De tre samme regresjonsanalysene ble 

gjentatt med kontroll for variabelen alder, kjønn og alle opplevde traumer (inkludert Utøya).  

Dataene ble analysert ved hjelp av SPSS versjon 24 (SPSS, INC., Chicago, IL). 

Signifikantnivå på p > .05 ble brukt gjennom i analysene. For rapportering av mengde 

forklart varians (R2) ble verdien for Adjusted R squared bruke gjennomgående. I tillegg ble 

også beta (B), standardisert beta koeffisiet () og konfidensintervall (KI) på 95% rapportert. 

4.6.1 Tilleggsanalyser 

Slik nevnt i kapittel 4.5.2, ble variabelen for trusselbias transformert ved hjelp av Winsoring 

metoden, for å behandle uteliggerskårer. Analysene knyttet til begge hypotesene viser 

nullfunn, det var derfor interessant å undersøke om den ikke-transformerte variabelen for 

trusselbias også ville gi samme resultater. Ekstremskårene kan være en naturlig del av 

eksisterende variasjon i en større populasjon av traumeeksponering, og en transformering kan 

dermed skjule sammenhengen som eksisterer i populasjonen. Alle analysene under kapittelet 

for hovedanalyser ble derfor gjennomført en gang til der den transformerte variabelen for 

trusselbias ble erstattet med den ikke-transformerte variabelen. 
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  I hovedanalysene for hypotese 2 ble det undersøkt i hvilken grad symptomvariablene 

hver for seg samvarierte med grad av trusselbias. I og med at alle tre symptomene korrelerte 

med trusselbias i samme retning (negativ korrelasjon), var det interessant å undersøke om alle 

symptomvariablene sammenlagt viste en sterkere samvariasjon med trusselbias. Det ble 

derfor gjort en regresjonsanalyse med alle tre symptomvariabler som uavhengige variabler og 

trusselbias som avhengig variabel. Samme analyse ble også gjentatt med inkludering av 

kontrollvariablene alder, kjønn og alle opplevde traumer. 

 Basert på litteratur som viser at komorbid depresjon hos deltakere kan påvirke 

effekten av økt trusselbias hos traumeutsatte, ble det gjennomført enda en regresjonsanalyse 

som undersøker gruppeforskjellene i trusselbias med kontroll for om deltakerne har høy eller 

lav depresjonssåre (se kapittelet om Beck Depression Inventory (BDI) for beskrivelse av 

kategorisering for depresjonsskårene). Avhengig variabel var trusselbias, uavhengig variabel 

var gruppeinndeling basert på Utøyaterroren, og kontrollvariablene var skille mellom høy og 

lav depresjonsskåre. Analysen ble gjennomført to ganger, en gang med og en gang uten 

kontrollvariablene alder, kjønn og andre opplevde traumer. 

 Med samme logikk som knyttet til høy depresjonssymptomer, ble det også kontrollert 

for om deltakerne hadde høye eller lave depresjosskårer for å undersøkelse hypotese 2. Det 

ble derfor gjort to nye regresjonsanalyser for å undersøke samvariasjon mellom 

symptomalvorlighet, en knyttet til BAI og den andre knyttet til PCL-C og grad av trusselbias, 

med inkludert kontroll for om deltakerne har høy eller lav depresjonsskåre. Avhengig 

variabel var trusselbias, mens uavhengig variabel var BAI i den ene analysen og PCL-C den 

andre analysen. Begge analysene ble gjennomført to ganger, en gang med og en gang uten 

kontrollvariablene alder, kjønn og alle opplevde traumer.  

 Traumelitteraturen viser at eksponering for interpersonlig vold også kan føre til en 

økning i trusselbias. I og med at både deltakere blant Utøyaeksponerte og i 

sammenligningsgruppen har vært utsatt for slike traumer, kan det tenkes at denne faktoren 

gjør gruppene for like og dermed maskerer gruppeforskjellen. Vi utfører derfor en ny 

regresjonsanalyse for å undersøke gruppeforskjeller i trusselbias, denne gangen med 

kontrollering av traumeopplevelser knyttet til interpersonlig vold. Avhengig variabel er grad 

av trusselbias, uavhengig variabel var gruppeforskjellen i Utøyaeksponering, mens 

kontrollvariabelen blir eksponering for interpersonlig voldstraume (ikke inkludert Utøya). 

Analysen ble gjort en gang med og en gang uten kontrollvariablene alder, kjønn og andre 

opplevde traumer.  
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5 Resultater 

5.1 Beskrivende statistikk 

5.1.1 Kategorisering ved hjelp av symptomskjema 

Slik nevnt, brukes ofte en cut-off på ≥ 44 ved bruk av PCL-C. I vårt utvalg hadde 13 

deltakere en totalskåre over cut-off, 12 hos Utøyaeksponerte og en hos 

sammenligningsgruppen. Gruppeforskjellen basert på denne cut-off for PCL-C skåren var 

signifikant (OR(1,48) = 19,71, KI = [2.31, 168.48], p = ,00). BAI og BDI kategoriserer ofte 

totalsårene i fire kategorier, slik beskrevet i kapittel 4.4.3 og 4.4.4 (se Tabell B1 og Tabell B2 

Vedlegg B for fordeling basert på vår data). I tillegg til de kontinuerlige variablene for 

depresjonskårer ble det i vår studie konstruert en variabel for å skille mellom høy og lav 

depresjonsskåre i BDI. Her rapporterte 40 deltakere en lav depresjonsskåre (17 blant 

Utøyaeksponerte og 23 blant sammenligningsdeltakerne), og 10 rapporterte høy 

depresjonsskåre (7 blant Utøyaeksponerte og 1 blant sammenligningsdeltakerne). Også 

gruppeforskjellen basert på cut-off for høy-lav depresjonsskåre var signifikant (OR(1,46) = 

9,47, KI = [1.06, 84.37], p = ,05). 

5.1.2 Korrelasjon mellom inkluderte variabler 

Preliminære korrelasjonsanalyser gir en oversikt over inkluderte variabler i vår studie, og 

hvordan de korrelerer med hverandre (Tabell 2). Resultatene viser at alle symptomvariablene, 

PCL-C, BAI og BDI, hadde en signifikant positiv korrelasjon med hverandre. Variabelen for 

alle opplevde traumer korrelerte positivt med variabel for andre opplevde traumer, PCL-C og 

BDI. Resterende variabler hadde ingen signifikante korrelasjoner med hverandre. 
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Tabell 2 

Korrelasjonsmatrise for alle inkluderte variabler 

 

 
 

Note. Korrelasjon beregnet ved Pearson’s r = øverst til høyre. Korrelasjon beregnet ved Spearman’s rho = 

kursiv, nederst til venstre. 

AT = andre opplevde traumer; AOT = alle opplevde traumer; PCL-C = PTSD Checklist Civilian Version; BAI 

= Beck anxiety Inventory; BDI = Beck Depression Inventory. 

Signifikant verdi (p = > .05), uthevet.    

5.2 Hovedanalyser 

5.2.1 Gruppeforskjeller 

Preliminær t-test (parametrisk) ble gjort for å undersøke gruppeforskjeller i alle inkluderte 

variabler i vår studie. Resultatene viste at det ikke ble funnet signifikante forskjell mellom 

gruppene for variablene alder og andre opplevde traumer, men at Utøyaeksponerte hadde 

signifikant høyere skårer på variabelen for alle opplevde traumer, og symptomvariablene 

PCL-C, BDI og BAI. Pearson Chi-square test viste at det heller ikke var signifikant forskjell 

mellom gruppene i variabelen kjønn. I og med at alle variabler inkludert i t-testen ikke var 

normaldistribuerte ble det også kjørt en non-parametrisk t-test (Mann-Whitney U) for alle 

variabelen utenom kjønn. Resultatene fra Mann-Whitney U testen viste ikke substansielt 

andre resultater sammenliknet med den parametriske t-testen i forhold til signifikant 

gruppeforskjeller (Tabell 3). 
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Tabell 3 

Analyse av gruppeforskjeller mellom Utøyaeksponert og sammenlignings gruppe. 
 

 
 

Note. Independent gruppe t-test (parametrisk) og Pearson chi-square test (non-parametrisk). 

N = antall deltakere; AT = andre opplevde traumer; AOT = alle opplevde traumer; t = t-verdi; chi = chi-verdi; 

PCL-C = PTSD Checklist Civilian Version; BAI = Beck anxiety Inventory; BDI = Beck Depression Inventory. 

Pearson chi-square test ble benyttet for å analysere av kjønn.  

Signifikante forskjeller (p ≤ .05) er uthevet. 

5.2.2 Gruppeforskjeller i trusselbias 

Det ble undersøkt om det var en signifikant forskjell i variabelen trusselbias mellom 

gruppene (Tabell 4), med trusselbias som avhengig variabel og gruppe som uavhengig 

variabel. Resultatet viste ingen signifikant forskjell mellom gruppene (B(1, 48) = -4,57, KI = 

[-31.39, 22.24, p = .73). Basert på disse resultatene i dette utvalget kan man med 95% 

sikkerhet si at det ikke eksisterterer en reell forskjell i trusselbias mellom Utøyaeksponerte og 

sammenligningsgruppen. 

  Det er som tidligere nevnt i innledningen flere faktorer, slik som blant annet alder, 

kjønn og antall opplevde traumer, som kan påvirke forholdet mellom Utøyaeksponering og 

trusselbias. Det kan derfor tenkes at variasjon i disse variablene forhindrer gruppeforskjellene 

i å bli signifikant. For å utelukke denne muligheten ble variablene alder, kjønn og andre 

opplevde traumer inkludert i analysen som uavhengige variabler (kontrollvariabler) (Tabell 

4). Resultatet fra denne regresjonsanalysen viste også at forskjellen mellom gruppene i 

trusselbias ikke var signifikant (B(4, 45) = -3,50, KI = 31.08, 24.09, p = .80). 

 Til sammen viste disse analysene at det ikke eksisterte en gruppeforskjell mellom 

Utøyaeksponerte og sammenligningsdeltakerne på variabelen trusselbias, verken før eller 

etter at det kontrolleres for variablene alder, kjønn og andre opplevde traumer.  
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Tabell 4 

Regresjonsanalyse for å undersøke sammenhengen mellom trusselbias (avhengig variabel) 

og gruppe (uavhengig variabel), både uten (Modell 1) og med (Modell 2) kontrollvariabler.  

 

 
 

Note. B = ustandardisert beta;  = Standardisert beta; KI = konfidensintervall; p = p-verdi; R2 = justert forklart 

varians; AT = andre opplevde traumer 

5.2.3 Sammenhengen mellom symptomalvorlighet og trusselbias 

For å undersøke om variasjon i symptomalvorlighet samvarierte med grad av trusselbias på 

tvers av gruppen, målt via PCL-C, BAI og BDI, ble det utført tre lineære regresjonsanalyser - 

en for hver av symptomvariablene (Tabell 5). Grad av trusselbias ble behandlet som avhengig 

variabel, mens de ulike symptomvariablene ble behandlet som uavhengige variabler. 

Resultatene fra alle tre regresjonsanalyser viste at ingen av symptomvariablene hadde en 

signifikant sammenheng med grad av trusselbias på tvers av gruppene. Disse resultatene 

kunne også tydes gjennom korrelasjonsanalysen som naturligvis viste tilsvarende bivariate 

resultater (Tabell 2). 

  For å utelukke at variasjon i form av alder, kjønn og alle opplevde traumer påvirket 

relasjonen mellom trusselbias og symptomalvorlighet, ble disse variablene inkludert som 

kontrollvariabler. Dette ble gjort i tre separate regresjonsanalyser, - en for hver av 

symptomvariablene. Målet var å kunne støtte opp under eller falsifisere null-hypotesen som 

antyder at det ikke finnes et reelt forhold mellom symptomalvorlighet og trusselbias. 

Resultatene fra alle tre analysene viste at det fortsatt ikke var noen signifikante 

sammenhenger mellom symptomalvorlighet og trusselbias (Tabell 5). 
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Tabell 5 

Regresjonsanalyse som undersøker sammenhengen mellom symptomalvorlighet (uavhengig 

variabel) og trusselbias (avhengig variabel), både uten (Modell 1) og med (Modell 2) 

kontrollvariabler.  
 

 
                 
Note. Total R2 (Modell 2) = -0,01 (PCL-C), -0,05 (BAI), -0,04 (BDI) 

 = standardisert beta; KI =konfidensintervall; p = p-verdi (signifikansnivå =  .05); AOT = alle opplevd 

traumer; PCL-C = PTSD Checklist Civilian Version; BAI = Beck anxiety Inventory; BDI = Beck Depression 

Inventory; Symptom = symptomalvorlighet: PCLC, BAI og BDI. 

5.3 Tilleggsanalyser: 

5.3.1 Påvirker transformering av variabelen trusselbias 

resultatene? 

For å forsikre at resultatene ikke var påvirket av transformeringen av ekstremskårene som ble 

gjort av variabelen for trusselbias, ble alle analysene under kapittelet for hovedanalyser 

gjennomført med den ikke-transformerte variabel for trusselbias. Resultatene viste at dette 

ikke endret utfallet i henhold til hypotese 1 og 2 (se Tabell C1 og Tabell C2 i Vedlegg C). 

Dette betyr at transformering av variabelen for trusselbias ikke påvirket resultatene. 

5.3.2 Påvirker høy komorbid depresjonsskåre resultatene? 

For å ekskludere at komorbid depresjonssymptomer påvirket gruppeforskjellene i trusselbias, 

ble det gjennomført regresjonsanalyser med kontroll for om deltakerne hadde høye eller lave 

depresjonsskårer. Det ble ikke funnet signifikante gruppeforskjeller (B(2, 45) = -14,54, KI = 

-43.01, 13.93, p = .31), ei heller med kontrollvariablene kjønn, alder og andre opplevde 
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traumer (B(5, 42) = -14,38, KI = -43.26, 14.50, p = .32).  

 Samme logikk ble også brukt for å kontrollere for høye depresjonsskårer i analysen 

for samvariasjon mellom symptomalvorlighet og trusselbias, i henhold til hypotese 2. Heller 

ikke da ble det funnet signifikante samvariasjon, verken mellom PCL-C og trusselbias (B(2, 

45) = -0,10, KI = -1.29, 1.09, p = .87) eller mellom BAI og trusselbias (B(2, 45) = 1,23, KI 

= -0.54, 2.99, p = .17). Regresjonsanalysene ble også gjennomført med inkludering av 

kontrollvariabelen alder, kjønn og alle opplevde traumer, noe som heller ikke resulterte i 

signifikant samvariasjon, verken mellom PCL-C og trusselbias (B(5, 42) = -0,10, KI = -1.43, 

1.24, p = .88), og BAI og trusselbias (B(5, 42) = 1,52, KI = -0.29, 3.32, p = .10). 

5.3.3 Kan eksponering for interpersonlig voldstraumer påvirke 

gruppeforskjellen? 

For å ekskludere at eksponering for interpersonlig voldstraumer (ekskludert Utøya) på tvers 

av gruppene påvirket gruppeforskjellen i trusselbias, ble det gjort en ny regresjonsanalyse 

som undersøker gruppeforskjellen i trusselbias med kontroll for interpersonlige voldstraumer. 

Resultatet viste at det ikke ble funnet signifikante gruppeforskjeller (B(2, 47) = -4,09, KI = -

31.14, 22.96, p = .76), ei heller når det ble kontrollert for variabelen alder, kjønn og andre 

opplevde traumer (B(5, 44) = -3,25, KI -30.92, 24.42, p = .81). 

5.3.4 Kan alle symptomalvorlighetmål sammen vise en 

samvariasjon med grad av trusselbias?  

Så langt ble det ikke funnet en signifikant sammenheng mellom symptomalvorlighet og 

trusselbias, i samsvar med hypotese 2. Det kunne likevel tenkes at totaleffekten (totalt 

forklart varians) fra alle tre symptomvariablene sammenlagt kunne resultert i en signifikant 

sammenheng. Dette vil være tilfellet der symptomvariablene hver for seg har en liten 

sammenheng med trusselbias, som alene ikke er nok til å bli signifikant, men som 

sammenlagt kan stå for en signifikant sammenheng. En ny regresjonsanalyse ble gjennomført 

hvor alle symptomvariablene ble inkludert samtidig som uavhengige variabler, med 

trusselbias som avhengig variabel. Resultatet viser at totaleffekten, med en R2 verdi på -.02 

ikke ble signifikant (F(3, 44) = 0,73, p = .54), ei heller med inkludering av kontrollvariablene 

alder, kjønn og alle opplevde traumer (F(6, 41) = 0,72, p = .63, R2 = -.04). 
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6 Diskusjon 

Formålet med denne studien var å undersøke effekten av traumeeksponering på et aspekt ved 

automatisk emosjonsregulering, nærmere bestemt trusselbias. Økt oppmerksomhet mot 

truende stimuli ser ut til å være en viktig del av automatiske emosjonsreguleringsprosesser 

som kan forstyrres ved traumeeksponering og virke som sårbarhet og opprettholdelsesfaktor 

for psykopatologi. I første hypotese forventet vi å finne økt trusselbias hos et utvalg ungdom 

eksponert for Utøyaterroren, to år etter hendelsen, sammenlignet med et utvalg jevngamle 

ungdom. I andre hypotese undersøkte vi om økt symptomalvorlighet knyttet til PTSD, 

generelle angstsymptomer, og depresjon på tvers av gruppene samvarierte med økt 

trusselbias. Ingen av analysene som ble gjennomført ga støtte for våre hypoteser.  

6.1 Tolkning av funnene 

I innledningen ble det argumentert for at Utøyamassakren var et svært alvorlig traume og den 

typen eksponering som oftere utløser langtidseffekter, sammenliknet med andre former for 

traumehendelser (Norris et al., 2002; Smith et al., 2016). Det ble derfor antatt at 

Utøyaeksponerte var en høyrisikogruppe for utvikling av traumatiske langtidseffekter. Dette 

ble bekreftet i de preliminære undersøkelsene som viste høyere forekomst av psykiske plager 

hos Utøyaeksponerte sammenlignet med sammenligningsdeltakerne knyttet til både 

symptomer på PTS, generell angst og depresjon. I gruppen med Utøyaeksponerte, skåret 12 

over cut-off på PTSD, 6 for moderat til alvorlig depresjon og 8 for moderat til alvorlig 

generell angst, mot henholdsvis 1, 1 og 1 deltaker blant sammenligningsdeltakerne (gjelder 

ikke samme deltaker. Se Tabell B1 og B2, Vedlegg B). Disse funnene er i tråd med NKVTS 

sine studier av overlevende fra Utøya, som rapporterte høy forekomst av symptomplager og 

problemer med hverdags-fungering 4-5 måneder etter hendelsen (Glad, Aadnanes, & Dyb, 

2012). Disse forskjellene i symptomalvorlighet så likevel ikke ut til å vise seg i form av 

høyere trusselbias hos Utøya-eksponerte. Dette gjaldt både i de bivariate analysene, når 

symptomvariablene ble analysert samlet, samt ved inklusjon av kontrollvariablene alder, 

kjønn og antall opplevde traumer.   

  Mulige faktorer som kan bidra eller forhindre langtidseffekter etter 

traumeeksponering er nærmest uendelige og kan, som nevnt innledningsvis, variere 

intraindividuelt og fra utvalg til utvalg (Cox et al., 2008). Uten mer detaljert kunnskap om 

traumene til sammenligningsdeltakerne, er det vanskelig å sammenligne alvorlighet ved 
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traumeopplevelsene. Vi forsøkte likevel å kontrollere for to doseaspekter: antall opplevde 

traumer og eksponering for interpersonlig vold. Resultatene viste at det var en positiv 

korrelasjon mellom antall opplevde traumer (inkludert Utøya) og symptomatologi knyttet til 

depresjon og PTSD, men ikke til generell angst. Også korrelasjonen mellom å ha opplevd 

interpersonlig vold og samtlige symptomsjekklister var positivt signifikante (se Tabell D1 

Vedlegg D). Sammenhengen mellom økt symptomatologi og antall traumer er i tråd med 

deler av litteraturen (e.g. Green et al., 2000; Sayed et al., 2015) og i strid med annen (e.g. 

Falsetti & Resick, 1995). Kontrolleringen av antall opplevde traumer førte derimot ikke til 

signifikante gruppeforskjeller i trusselbias. Ei heller viste Utøyagruppen høyere trusselbias 

når det ble kontrollert for interpersonlig voldstraumer i sammenlikningsgruppen. Dette er i 

strid med Cisler og kollegaer (2011) sin meta-analyse. Likevel fant vi samlet sett at 

alvorlighetsaspekter i denne studien samvarierte med økt symptomalvorlighet, i tråd med 

dose-respons-forholdet, men dette manifesterte seg ikke i økt trusselbias.  

  Vi undersøkte også om det eksisterte en direkte korrelasjon mellom økt 

symptomalvorlighet og trusselbias. Life Event Checklist viste at 13 sammenligningsdeltakere 

hadde vært direkte utsatt for andre traumatiske hendelser. Vi undersøkte symptomalvorlighet 

knyttet både til traumespesifikk angst (PTSD), generell angst og depresjon for å fange mest 

mulig variasjon av mulig symptomatologi hos deltakerne. Andre hypotese ble heller ikke 

bekreftet, verken når de tre symptomvariablene ble kjørt i bivariate analyser eller samlet, ei 

heller da det ble kontrollert for kjønn, alder og antall opplevde traumer.  

  Resultatene kan indikere at til tross for økt symptomatologi, så har ikke 

Utøyaeksponerte større vansker med automatisk å regulere generell trusselstimuli enn 

sammenligningsdeltakerne. Videre ser heller ikke deltakere med økt symptomatologi ut til å 

ha økte reguleringsvansker knyttet til trusselbias. Manglende samvariasjon med traume- eller 

symptomalvorlighet med trusselbias i denne studien er i strid med majoriteten av studiene 

som knytter PTSS sammen med forstyrret emosjonsregulering generelt (e.g. Ehring & Quack, 

2010; Seligowski & Orcutt; Tull et al., 2007) og økt trusselbias spesifikt (e.g. Ashley et al., 

2013; Cisler et al., 2011; Pineles et al., 2009; Vythilingam et al., 2007). Særlig er det i strid 

med studien til Glad og kollegaer (2016) som fant en sterkere sammenheng mellom 

traumepåminnere og PTSD hos Utøyaoverlevende over tid. Det er ved testtidspunktet i for 

vår studie to år siden Utøyahendelsen, noe som gir forventning om en sterkere sammenheng 

mellom symptomalvorlighet og trusselbias. Nullfunnet er også imot funnene til Høst (2015) 

som fant en emosjonseffekt (trusselbias) i den kliniske gruppen, men ikke i kontrollgruppen. 

Dette var likevel som nevnt på et større utvalg bestående av flere diagnosegrupper.   
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  Et nullfunn står også i kontrast til den teoretiske antakelsen nevnt innledningsvis. I 

følge modellen til Bar-Haim og kollegaer (2007), er økt ressursbruk i oppmerksomhets-

prosessene knyttet til selv mildt truende stimuli en mulig årsak eller sårbarhetsfaktor til at 

angstlidelser oppstår og vedlikeholdes. Funnene i denne studien ser ikke ut til å bekrefte 

denne antakelsen, og nyanserer således rollen disse automatiske prosessene er antatt å ha i 

utviklingen og opprettholdelsen av angstsymptomer. Funnene kan indikere at det er mulig å 

ha traumeutløste symptomer uten at de medieres gjennom de automatiske prosessene målt i 

vår studie. Det som går imot en slik konklusjon er at trusselbias rent fenomenologisk har 

lihetstrekk med traumetriggere, som er sentralt i PTSD-diagnosen. Alternativt kan nullfunnet 

vise til at antakelsen om en generell overreaksjon i fryktnettverket er feil. Noen teoretikere 

peker blant annet på at oppmerksomheten kun fanges av stimuli som er direkte knyttet til 

traumet man har opplevd (eg. Pineles, et al 2009). Momentet knyttet til spesifisitet til 

trusselbias vil diskuteres mer inngående, sammen med andre mulige årsaker til nullfunn. 

6.2 Mulige årsaker til nullfunn 

6.2.1 Symptombedring siden eksponering 

En mulig faktor som kan spille inn i tolkning av resultatet knyttet til hypotese 1, er at 

trusselbias-effekten kan ha blitt normalisert tilstrekkelig i tiden fra eksponeringen til 

tidspunktet studien fant sted, slik at det ikke var mulig å måle statistiske forskjeller mellom 

gruppene. Det var på testtidspunktet til vår studie to år siden Utøyamassakeren, og 

oppfølgingsstudien til NKVTS viste at en del av plagene til hele Utøyapopulasjonen hadde 

gått ned i dette tidsrommet (Dyb & Næsund, 2015). Dette taler for en slik hypotese og er i 

samsvar med den generelle tendensen mot normalisering av plager og symptomer over tid 

etter eksponering (Bonanno, 2004). Ungdommene som overlevde Utøya har opplevd mye 

oppmerksomhet og eksponering av traumepåminnere i ettertid av traumeeksponeringen. 

Utøyaeksponerte har kanskje derfor av den grunn også fått mer oppfølging, hjelp og 

behandling enn andre traumeutsatte, selv om flere av de overlevende kommenterer at hjelpen 

var for liten og forsvant for fort (Nilsen, Stene, Glad, Hafstad & Dyb, 2017). Samtidig ser vi 

en signifikant høyere symptomalvorlighet hos Utøyaeksponerte enn sammenlignings-

deltakerne. Dette kan gi indikasjoner på at det er andre forhold enn symptombedring som 

spiller inn.  
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6.2.2 Forhold ved utvalget 

Utvalget i vår studie var på 50 ungdommer totalt. Dette er omtrent på gjennomsnittet av 

lignende Emosjonell Stroop-studier (jf. metastudiene Bar-Haim et al., 2007; Cisler et al., 

2011; Phaf & Kan, 2007). I motsetning til flere andre studier hadde vi likevel en 

sammensetning som skiller seg fra mange andre studier på området. Mer spesifikt har mange 

studier diagnose som inklusjonskriterium for eksperimentgruppen, mens kontrolldeltakere 

ekskluderes hvis de har PTSS (e.g. Ashley et al., 2013; Buckley, Blanchard, & Hickling, 

2002; Moradi et al., 1999; Paunovic, Lundh, & Öst, 2002; Rampersaud, 2005). I vårt utvalg 

er grupperingen i analysene knyttet til hypotese 1, basert på eksponering for et spesifikt 

traume, med ellers fri variasjon av traumeopplevelser og symptomer hos Utøyaeksponerte og 

sammenligningsgruppen. Det vil si at det ikke har blitt kontrollert for symptomalvorlighet, 

men kun basert gruppeinndelingen på eksponering for Utøyahendelsen. Fordelen med dette er 

at vi da kan undersøke effekten av den ene konkrete faktoren vi ønsket å studere, nemlig 

Utøyaeksponering, fra andre traumer som deltakerne kan ha vært eksponert for. Ulempen 

med dette er at gruppene, basert på vår utvalgsstørrelse, kanskje ikke er forskjellige nok til at 

forskjeller i trusselbias kunne demonstreres.   

6.2.3 Mulige ikke-lineære forhold 

Et annet aspekt ved trusselbias og PTSS-alvorlighet er om sammenhengen kan ha et ikke-

lineært forhold. Begge hypotesene ble undersøkt ved hjelp av lineær regresjon. Dette 

utelukker likevel ikke at andre former for sammenhenger mellom variablene kan eksistere, 

slik som kurvlineære sammenhenger eller logistisk sammenheng. Stadig flere teoretikere 

peker for eksempel på at ved alvorlig PTSD er responsen preget av variabilitet mellom økt 

årvåkenhet mot trussel og unnvikelse/dissosiasjon (Iacoviello & Charney, 2014; Naim et al., 

2015). En mulig forklaring på hvorfor vi for eksempel ikke fant et dose-responsforhold i våre 

analyser kan kanskje være at alvorligheten til et traume bare er predikativt opp til et visst 

punkt, hvor videre traumatisering ikke har en additiv effekt (McNally, 2003). Det ble vurdert 

å gjennomføre tilleggsanalyser for å undersøke ikke-lineære forhold, men uten veiledende 

teori og forskning om hvilket forhold som kan eksistere, blir slike analyser spekulative. 

McNally (2003) advarer mot fallgruven som kan oppstå, hvor ethvert mønster mellom 

variablene blir tolket som en bekreftelse på en ikke-lineæar modell.  
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6.2.4 Trusselbias-fenomenets robusthet 

Årsaken til nullfunnene kan også handle om robustheten til fenomenet vi ønsker å studere. 

Trusselbias på tvers av angstlidelser og paradigmer beskrives som å ha svak til moderat 

effektstørrelse i metaanalyser. Bar-Haim og kollegaer (2007) rapporterer en effektstørrelse 

på: d = 0.48 for trusselbias ved angst. Mer spesifikt for vår betingelse, rapporterer Cisler og 

kollegaer (2011) kun en d = 0.13 for generelle trusselord versus positive ord hos deltakere 

med PTSD. Bar-Haim og kollegaer (2007) finner heller ikke at bruk av bilder øker 

trusselbiaseffekten. Med en statistisk power på 0.80 og en alfa-verdi på .05, vil en forventet 

effektstørrelse på d = 0.13, kreve et utvalg på 1860, med 930 i hver gruppe (Al-Therapy 

Statistisc, 2017) for å være tilfredsstillende trygg på at man ikke trekker feil konklusjon (type 

2-feil). Det kan derfor tenkes at nullfunnet ikke handler om at gruppeforskjellen ikke 

eksisterer i populasjonen, men at lav effektstørrelse gjør fenomenet sårbart for tilfeldig 

variasjon slik at det ble vanskelig å fange opp fenomenet i mindre studier.  

6.2.5 Samvarierende depresjonssymptomer og trusselbias 

Oppmerksomhetsbias mot negativ stimuli er ikke et like robust funn i depresjon (e.g. Mogg 

& Bradley, 2005) som i angstlidelser. Det er sprikende hypoteser og funn knyttet til 

depresjon og oppmerksomhetsbias mot negativ stimuli, som nevnt i innledningen. Hvis 

antakelsen om at depresjon kan moderere effekten av økt årvåkenhet i angst stemmer (Bar-

Haim et al., 2007; Mogg et al., 1995), kan det tenkes at samvarierende depresjon kan dempe 

effekten av økt årvåkenhet mot trussel hos engstelige deltakere. Korrelasjonsanalysen viser at 

symptomalvorlighet for BAI, BDI og PCL-C korrelerte positivt med hverandre, noe som 

indikerer at symptomene for depresjon, angst og PTSD ser ut til å samvariere også hos våre 

deltakere. Som nevnt innledningsvis, er det fortsatt uvisst hvordan komorbide 

depresjonssymptomer påvirker trusselbias i angstlidelser, inkludert PTSD, til tross for høy 

prevalens. Vi undersøkte derfor om kontrollering for BDI-skårer som tilsvarte moderat og 

alvorlig depresjon (>19 poeng) endret utfallet i resultatene. Heller ikke dette førte til 

signifikante resultater, verken knyttet til gruppeforskjeller i hypotese 1 eller til 

symptomvariasjon i hypotese 2, både med og uten kontrollvariablene alder, kjønn eller 

andre/alle opplevde traumer. Dette er i tråd med Kircanski og kollegaer (2015) sine funn, 

som ikke fant at komorbid depresjon påvirket hvordan emosjonelle ansiktsuttrykk ble tolket 

hos deltakere med sosial angst.    
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6.2.6 Emosjonell Stroop-paradigmet for måling av trusselbias 

Eksisterer den automatiske effekten i paradigmet? 

En av diskusjonene som verserer rundt Emosjonell Stroop-paradigmet er hvilke kognitive 

prosesser det egentlig måler. Mer spesifikt er det flere som stiller spørsmål ved om den 

forlengede responstiden på inkongruente oppgavepresentasjoner virkelig er et uttrykk for de 

raske, automatiske prosessene eller om det er snakk om senere, mer bevisste prosesser 

(Algom, Chajut, & Lev, 2004; Bar-Haim et al., 2007; Phaf & Kan, 2007). Phaf og Kees-Jan 

(2007) konkluderer i sin metaanalyse at effekten kun kan demonstreres ved langsomme, fullt 

bevisste oppgavebetingelser. Andre finner evidens for både raske og langsomme prosesser 

(Frings, Englert, Wentura & Bermeitinger, 2009). Dette er i tråd med teoretiske forståelsen av 

modellen til Eysenck og kollegaer (2007) om at trusselbias oppstår som følge av en ubalanse 

mellom bottom-up og top-down prosesser. I følge Mogg og kollegaer (1995) må automatiske 

målinger på trusselbias måles ved under 500 ms. I vår studie ble cut-off for responstid satt til 

3 standardavvik fra gjennomsnittstid for respons, og dermed uten eksplisitt hensyn til Mogg 

og kollegaer (1995) sin anbefalte tidsgrense. Fordi vi ikke har tilgang på rådata, blir det 

vanskelig å avgjøre eksakt hvilken tidsavgrensning vår cut-off tilsvarer. Hvis den var under 

denne grensen, kan det være medvirkende til nullfunnene gjennom at oppgaven kun tapper 

den automatiske responsen.  

Emosjonell Stroop-effektens validitet 

Andre uttrykker skepsis rundt hvorvidt det virkelig eksisterer en Emosjonell Stroop-effekt 

hos deltakere med PTSD i det hele tatt. Kimble, Frueh og Marks (2009) mener negative funn 

ved bruk av paradigmet er underrapportert. Dette kaller de skrivebordsskuff-effekten, hvor 

negative funn ikke blir like lett publisert som positive, som gjerne publiseres i mer 

prestisjetunge tidsskrifter. I deres metastudie av 12 doktorgradsabstrakter, var det kun én av 

disse som fant en Emosjonell Stroop-effekt hos deltakere med PTSD. 

 Andre paradigmer ville kanskje derfor vært bedre for å måle det vi var interesserte i.  

Mulige alternativer er paradigmer som lettere kan skille automatiske prosesser fra senere, mer 

bevisste prosesser (Phaf & Kan, 2007), og som kan måle mulig variabilitet i trusselbias. Dette 

alternativet kunne vært dot-probe (MacLeod, Mathews, & Tata, 1986), som mange studier 

benytter (e.g. Naim et al., 2015). Her blir deltakerne presentert for truende og nøytrale stimuli 

i +/- 500 ms. En prikk oppstår deretter ved det nøytrale eller truende stimulien, og deltakerne 
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blir bedt om så raskt som mulig å indikere hvor prikken er. Raskere responstid mot truende 

stimuli indikerer trusselbias. Dette paradigmet er også gjenstand for faglig uenighet (eg. se 

Schmukle, 2005 for diskusjon om paradigmets reliabilitet). Vasey, Dalgleish, og Silverman 

(2003) tar til orde for bruk av flere metoder for å måle trusselbias med samme utvalg. Selv 

om dette ville gjort tolkning av data lettere, er det alltid risiko for økt trettbarhet hos 

deltakerne ved for mange oppgaver. Dette hemmer både validiteten av metodene og kan gjøre 

det vanskeligere å få deltakerne til å stille opp i forskning og/eller gjennomføre hele studien. 

Randomisert versus blocked design 

Ved ethvert atferdsmål må man stille spørsmål rundt om instrumentet er sensitivt nok til å 

fange opp fenomenet man ønsker å måle. Kimble og kollegaer (2009) hevder at hvis 

Emosjonell Stroop-effekten eksisterer, så er det i beste fall en svak effekt. Cisler og kollegaer 

(2011) sin nyere metaanalyse av paradigmet konkluderer med at Emosjonell Stroop kan måle 

trusselbias hos traumeutsatte med eller uten PTSD, men med noen variasjoner. De peker 

blant annet på variasjon i effektstørrelsene ettersom hvilket design man benytter. Vår studie 

anvendte et randomisert design, mens Cisler og kollegaer (2011) finner at blocked design 

fører til større effektstørrelser. Blocked design vil si at samme oppgavebetingelse presenteres 

i blokker fremfor i tilfeldig rekkefølge. Årsaken til økt effekt kan være på grunn av redusert 

eksekutiv kontroll. En annen mulighet for de økte effektstørrelsene kan være 

stemningsinduksjon (fra engelsk «mood induction»), som innebærer at oppgavene vekker 

ulike stemninger hos deltakerne, for eksempel at de opplever godt humør etter å ha blitt 

eksponert for bilder av glade ansikter. Emosjonell Stroop-paradigmets evne til 

stemningsinduksjon har blant annet blitt demonstrert i studien til Ben-Haim, Mama, Icht og 

Algom (2014). Videre støtte for effekten av stemningsinduksjon finnes også i en studie av 

Boston-residenter etter bombeangrepet som fant at persepsjon av trussel ble påvirket av 

affektivt ladet musikk og tekst, særlig hos deltakere som var direkte rammet av 

terrorhendelsen (Wormwood, Lynn, Feldman Barrett, & Quigley, 2016). Hadde betingelsene 

blitt presentert i blocked design, ville kanskje effekten av trusselstimulien vært større.  

Uspesifikk versus spesifikk distraktorstimuli 

Flere forskere peker på betydningen av hvilken distraktorstimuli som benyttes (e.g. Ashley et 

al., 2013; Cisler et al., 2011). Vår studie anvendte ordet «frykt» som trusseldistraktor. Dette 

er en såkalt «uspesifikk trusselstimuli» fordi det ikke er direkte knyttet til traumet de har 
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opplevd. Cisler og kollegaer (2011) fant at uspesifikk trusselstimuli skapte økt reaksjonstid 

hos deltakere med PTSD. I vårt utvalg hadde ikke majoriteten av deltakerne høy nok skåre 

for en PTSD-diagnose. For lav forekomst av PTSD kan derfor være en alternativ fortolkning 

av våre manglende resultater.  

  Det er mulig at vi ville funnet en signifikant effekt om vi anvendte distraktorstimuli 

mer direkte knyttet til traumehendelsen. Cisler og kollegaer (2011) fant støtte for at bruk av 

distraktorstimuli spesifikt knyttet til traumet førte til forstyrret prestasjon hos eksponerte både 

med og uten PTSD, men ikke hos ikke-traumatiserte. Valg av traumespesifikk distraktor er 

likevel ikke uten problemer. Utøya var et massetraume som også skapte reaksjoner i 

normalbefolkningen. Thoresen, Aakvaag, Wentzel-Larsen, Dyb og Hjelmdal (2012) fant at 

22. juli terroren også hadde ført til psykiske reaksjoner i den generelle norske befolkningen, i 

likhet med hva man så etter 11. september-terroren i den amerikanske befolkningen (Schuster 

et al., 2001). Derfor ville kanskje alle deltakerne reagert på Utøyaspesifikke distraktorer. 

Bruk av særdeles sterke distraktorstimuli har også vist seg å skape distraksjoner hos alle 

deltakere i Emosjonell Stroop-paradigmet, også friske kontroller (Ashley, et al, 2013; Cisler 

et al, 2011). Hadde man valgt Utøyaspesifikke distraktorer, ville det nok likevel vært 

nærliggende å tro at man finner en større effekt i Utøyaeksponerte, men dette ville også 

muligens skapt for stor ulikhet i gruppene. Samtidig som man ikke lenger ville kunne snakke 

om underliggende endringer i den generelle trusselmonitoreringen eller alarmsystemet. 

Hadde man forsøkt å balansere dette med å eksponere alle deltakerne for stimuli direkte 

knyttet til den traumatiske hendelsen de selv har blitt utsatt for, ville dette vært en krevende 

oppgave, da ikke alle sammenligningsdeltakerne har traumeeksponering.   

  Til sammen kan disse funnene indikere at trusselbias kan forstås som et kontinuum; 

både samvarierende med økt symptomalvorlighet og styrken/relevansen på distraktor-

stimulien. Det krever grundig vurdering hvilken type distraktorstimuli som fanger flest mulig 

av utvalget man ønsker, uten at det også vekker reaksjoner hos friske deltakere som ikke er 

eksponert for traumer. Mangelfull eller feilaktig sensitivitet- og spesifisitetsvurdering kan 

derfor være årsaken til at vi ikke fant effekter.  

Bruk av ansikter som distraktorstimuli fremfor ord   

Denne studien bruker en versjon av Emosjonell Stroop-paradigmet som kun måler 

deltakernes evne til å inhibere emosjonelle ord. Det er mulig at man ville fått en sterkere 

effekt om oppgaven var å inhibere ansiktsuttrykket fremfor ordet. Rent hypotetisk er det lett å 
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tenke seg at vi har sterkere evolusjonær forberedthet til automatisk å reagere på 

ansiktsuttrykk fremfor skrevne ord, og et redd ansikt er et sosialt signal på fare. Det kan også 

tenkes at analyser som inkluderer både prosessering av ansikt og ord ville kunne rommet 

trusselbias mer omfattende. For eksempel har studier vist at hjernen prosesserer 

ansiktsuttrykk og ord på forskjellige områder og med ulike funksjoner (Ovaysikia, Chan, 

Tahir, & DeSouza, 2011). Bar-Haim og kollegaer (2007) finner at ansikter produserer tre 

ganger så stor effekt ved subliminær presentasjon, og forklarer dette med at semantisk 

betydning av ord tar lenge tid å prosessere enn ansiktsuttrykk, men ved bevisst presentasjon 

presterer ord og ansiktsuttrykk likt i sin evne til å skape trusselbias. Ovaysikia og 

medarbeidere (2011) finner derimot at inhibering av ord, sammenliknet med ansiktsuttrykk, 

skapte mer emosjonell konflikt. Funnene er med andre ord noe sprikende. 

6.2.7 Mål for symptomalvorlighet 

Bruk av selvrapport for symptomalvorlighet er ikke uten sine svakheter. Det krever at 

deltakerne ble gitt korrekte og identiske instrukser og at disse ble oppfattet korrekt, for 

eksempel at rapporteringen skulle ta utgangspunkt i siste uke og ikke tidligere symptomer. 

Det er også variasjon i evnen til å ha oversikt over prosesser som kan være delvis 

utilgjengelig fra bevisstheten og forhold som dagsform kan gjøre at man husker måneden 

som mer eller mindre vanskelig enn den virkelig var. Studier som viser diskrepans mellom 

fysiologiske mål og selvrapport underbygger også dette (Connelly & Denney, 2007; 

Shepherd & Wild, 2014). Andre feilkilder kan være at Utøyaeksponerte på et ubevisst plan 

skåret seg selv høyere i kraft av at denne studien tar utgangspunkt i Utøyaterroren, et 

fenomen kalt «demand characteristics» (Nichols & Maner, 2008).  

  Disse svakhetene kunne delvis vært kompensert for gjennom intervjubasert utredning 

utført av kvalifisert helsepersonell, ved for eksempel bruk av Mini Internasjonalt Nevro-

psykiatrisk Intervju (M.I.N.I., 2009), eller andre mer omfattende utredningsverktøy spesifikt 

for PTSD, angst og depresjon (eg. for PTSD: The Clinician-Administered PTSD Scale 

(CAPS): Blake et al., 1995). Bruk av intervju gir klinikeren anledning til å vurdere 

nonverbale symptomer som for eksempel nedstemt toneleie. Det gir også muligheten til å 

oppklare misforståelser og uklarheter. Ulempen med intervju er blant annet det økonomiske 

aspektet og ekstra belastningen for deltakere, samt at sosial ønskverdighet kan forsterkes. 

  Et siste moment er måling av generell angst og depresjon. Vi valgte å inkludere data 

fra BAI og BDI for å fange mest mulig av symptombildet etter traumeeksponering, men uten 
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informasjon om mulig angst før traumeeksponeringen, er det ikke mulig å fastslå at 

symptomalvorligheten på disse målene skyldes traumeeksponeringen. 

6.3 Etiske betraktninger 

Forskning på sårbare grupper fordrer særlig etisk refleksjon. Det er flere forhold som gjør 

ungdommene som var på Utøya til en sårbar gruppe. De opplevde et ekstraordinært sterkt 

traume i ung alder, i tillegg til at de i ettertid har vært gjenstand for stor interesse fra medier 

og forskning, og har måttet tåle mange traumepåminnere i hverdagen. Likevel er forskning på 

dette området magert, og vil potensielt kunne bidra til større forståelse og bedre behandling 

av traumeutsatte i det lengre løp. Denne kost-nytte vurderingen kan være en vanskelig 

balansegang, og vi ønsker i korthet å belyse noen etiske drøftninger knyttet til hovedstudien 

og vår studie.  
  Informert samtykke (Helseforskningsloven §13, 2008) er en essensiell del av etisk 

forskning for å sikre at deltakerne er godt informert om formålet med studien og hvordan 

opplysningene vil bli brukt og offentliggjort (se Vedlegg I for informasjonen gitt til 

deltakerne). Helseforskningsloven §17 (2008) setter aldersgrensen for samtykkekompetanse 

til 16 år og eldre. De yngste av deltakerne i denne studien er 17 år. Det ble ikke avdekket 

forhold som nødvendiggjorde kontakt med foresatte. I denne studien var ingen så unge at 

tilpasning av språk eller oppgave var nødvendig, og alle deltakere hadde normale evner. I 

tillegg skal samtykket være fritt (Helseforskningsloven §13, 2008). Dette innebærer blant 

annet at forskerne må være seg bevisst mulig press i invitasjonsprosessen, noe vi tenker er 

spesielt viktig i denne studien. Utøyaoverlevende er en liten, samfunnsengasjert gruppe unge 

mennesker som opplever å være i sentrum for stor offentlig interesse. Dette kan gjøre at de 

føler et press til å delta i forskning. Informasjonen gitt til ungdommene om hovedstudien 

fremhever nettopp at deltakelsen vil bidra til større forståelse av et felt med store 

kunnskapshull (se Vedlegg I), og noen invitasjoner ble sendt via private kontakter (Melinder 

& Milde, 2016). Vi spør oss blant annet om generelle invitasjoner heller enn direkte 

invitasjoner hadde vært mindre invaderende. 

  Fritt samtykke handler også om at de kunne holde tilbake informasjon de ikke vil 

dele. Deltakerne har rett til privatliv og rett til unngåelse av uønsket innsyn i sensitiv 

informasjon om en selv. Deltakerne ble bedt om å oppgi nåværende symptomalvorlighet, noe 

som kan oppleves som nærgående. Vi ser at noen spørsmål mangler utfylling hos noen 

deltakere. Uten å konkludere rundt årsakene til dette, kan det indikere at deltakerne har vært 
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bevisst retten til ikke å svare. Det ble også formidlet at de kunne trekke seg når som helst, 

som er spesielt viktig med tanke på at oppgaven ble utført i en MR-maskin, som kan være 

ubehagelig, særlig ved eventuell klaustrofobi og traumatiserte deltakere.  

  Gode konsekvenser og unngåelse av skade er også et sentralt forskningsetisk prinsipp. 

En studie som ønsker å undersøke ettervirkninger etter traumeeksponering står i fare for å 

eksponere deltakerne for ubehageligheter. Helsinkideklarasjonen (General Assembly of the 

World Medical Association, 2014) poengterer at deltakerne har rett til forsvar mot 

unødvendig ubehag og risiko. Dette veier alltid tyngst mot behovet for ny kunnskap, samtidig 

som forskning er nødvendig for å informere behandling av denne typen traumehendelser. 

Kost-nytte vurderingen blir også viktig i vår diskusjon om bruk av trusselstimuli i 

paradigmet. Sterkere, mer traumespesifikke stimuli kan tenkes å vekke sterkere, ubehagelige 

reaksjoner hos deltakerne, som diskutert ovenfor. Det er derfor en viktig avveining om dette 

hadde vært en for stor kostnad for deltakerne. Kost/nytte-vurderingen handler også om 

direkte relevans for deltakerne som takker ja til å være med. Det er et legitimt spørsmål om 

denne typen grunnforskning får direkte relevans for de overlevende.  

  Helsinkideklarasjonen poengterer at sårbare grupper må spares for stor pågang av 

forskere. Det å bli invitert til en studie i den kraft av å ha overlevd Utøya, kan fungere som en 

ny traumepåminner, som i seg selv kan være en belastning. Gjennom såkalt «bredt samtykke» 

kan samme data brukes i flere studier og analyser (Helseforskningsloven §14, 2008). Dette 

sparer ungdommene som takker ja til å være med i forskning fra å bli invitert til unødig 

mange studier, men kontrollen over hva opplysningene brukes til, minkes noe for deltakerne. 

Vi føler oss likevel trygge på at temaene vår studie faller inn under målene for forskningen 

som ungdommene som takket ja til hovedstudien. 

  Databehandlingen krever minimering av risiko for mulig identifikasjon av denne 

sensitive dataen. Dette ble forsikret gjennom at innsamlet informasjon ble analysert uten navn 

eller andre personidentifiserbare opplysninger og resultatene ble presentert i form av 

gjennomsnittskårer for gruppen fremfor for enkeltpersoner. I vårt tilfelle fikk vi kun tilgang 

til de delene av datamaterialet som var relevante for våre problemstillinger, i anonymisert 

form. Det forhindrer noen tilleggsanalyser, men beskytter også deltakerne ytterligere. 

  Prinsippet om rettferdighet i forskning handler blant annet om at virkeligheten blir 

riktig fremstilt. Dette fordrer at man som forsker er lojal til dataen og bruk av 

forskningslitteratur. I denne studien konkluderes det med et nullfunn, som er en del av det å 

være tro ovenfor forskningen og det dataen viser.    

  Det at deltakerne er en del av en liten gruppe, krever ekstra forsiktighet med hensyn 
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til konklusjonene man trekker. Ved testing av psykiske lidelser knyttet til en bestemt gruppe 

er det for eksempel viktig å være bevisst på stigmatiserende merkelapper. Vi har vært 

opptatte av hvilken betegnelse som blir riktig. «Utøyaungdommene» har blitt et mye benyttet 

begrep i mediene, som er et definerende begrep vi bestemte oss for å unngå.  

  Enhver konklusjon som trekkes kan føre til en generalisering av hele gruppen, og hver 

enkelt deltaker kan lett identifisere seg med konklusjonene og bli identifisert med funnene. 

Dette er spesielt viktig når man studerer ungdommene som var på Utøya, da forskning knyttet 

til denne gruppen har en tendens til å ende opp i mediene. Vi har derfor vært opptatte av å 

være nøkterne i hvordan resultatene tolkes og presenteres.  

6.4 Styrker ved studien 

Utøya er den mest alvorlige terrorhendelsen på norsk jord siden andre verdenskrig. Denne 

studien gir et innblikk i hvorvidt et så alvorlig traume har skapt større kognitive endringer 

assosiert med psykopatologiske symptomer enn andre typer traumer. 

  Vår studie er en av få studier som undersøker trusselbias hos traumeutsatt ungdom. 

Det er fortsatt mangel på studier knyttet til denne aldersgruppen. Denne studien øker derfor 

innsikten i trusselbias hos denne aldersgruppen etter eksponering for traumer.  

 Norsk ungdom er i liten grad eksponert for skyteepisoder, krig eller voldelige 

konflikter i forhold til barn og ungdom fra andre land. Norge er i så måte et «high-trust»-

samfunn (Wollebæk, Enjolras, Steen-Johnsen, & Ødegård, 2012). Siden kulturelle forhold 

kan føre til ulike effekter i hvordan traumeeksponering oppleves og håndteres, bidrar vår 

studie til å forstå mer om hvordan norsk ungdom reagerer på særdeles sterkt traume.  

  Emosjonell Stroop-paradigmet er et av de mest benyttede paradigmene innen 

automatisk emosjonsregulering, som gjør det mulig å se resultatene opp mot et stort antall 

studier, i det minste når de sammenlignes med forskning på voksne traumeutsatte. 

  Det at deltakerne ikke ble ekskludert eller inkludert på bakgrunn av PTSD-diagnose 

eller andre opplevde traumer gir i tillegg studien høyere økologisk validitet. Det gjør det 

lettere å generalisere resultatene.  

  Studien brukte flere symptomsjekklister for å måle symptomalvorlighet. Siden 

psykopatologiske symptomer i en traumeeksponert gruppe kan være heterogene, øker dette 

sjansen for å fange opp et større spekter av symptomer. Vi konkluderer med nullfunn 

uavhengig av om vi undersøker traumespesifikk angst, generelle angstsymptomer eller 

depresjon. Vi undersøkte også de ulike symptomsjekklistene samlet for å se om dette økte 
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statistisk power. Dette gjør at vi kan være sikrere i vår konklusjon om et nullfunn.  

  Når vi har undersøkt studiens to hypoteser, ble flere statistiske analyser benyttet. 

Dette ble gjort for å forsikre oss om at resultatene ikke er et artefakt av analysemetode. Vi har 

kontrollert for faktorer som kunne påvirke resultatene (som alder, kjønn og antall traumer). 

Vi har også kontrollert for at høy depresjon muligens kan ha forstyrret forholdet mellom 

PTSD/angst og økt trusselbias, og gruppeforskjellene i trusselbias. I tillegg har det også blitt 

konrollert for å om eksponering for interpersonlig voldstraumer maskerer gruppeforskjellen i 

trusselbias, og det har blitt tatt hensyn til ekstremskårer i datamaterialet. 

6.5 Andre begrensninger ved studien 

6.5.1 Transformering av variabelen for trusselbias 

Det ble foretatt en transformering av ekstremsskårene i variabelen for trusselbias. Ulempen 

med slike transformeringer er at det kan undervurdere betydningen av ekstremsskårer, og at 

viktig og relevant informasjon blir borte. Det kan diskuteres hvorvidt ekstremskårene i dette 

utvalget representerer faktiske ekstremskårer i populasjonen. Det kan tenkes at 

traumeeksponerte som sliter mest med langtidsplager kanskje også er de som velger å ikke 

delta i slike forskningsstudier. Ekstremskårene i vår data kan da tenkes å representere denne 

gruppen som i realiteten ikke er eksremskårer sett i sammenheng med hele den 

traumeeksponerte populasjonen. I vår studie ble alle analysene gjennomført både med og uten 

transformert variabel for trusselbias, og resultatene viser at det ikke er forskjell i resultatene. 

Dette tyde på at transformering av variabelen for trusselbias ikke påvirker resultatene. 

6.5.2 Andre mål for Emosjonell Stroop   

Ikke alle potensielt informative variabler har blitt inkludert i analysene for denne studien, slik 

som antall riktige og gale svar på Emosjonell Stroop-oppgaven. Tidligere studier har brukt 

antall feilsvar sammen med reaksjonstid for å indikere avvik i oppmerksomhetsfunksjon. For 

eksempel har det blitt funnet signifikant forskjell i antall feilresponser mellom traumeutsatte 

veteraner med PTSD sammenliknet med både traumeutsatte og ikke-traumatiserte kontroller 

(Ashley et al., 2013). Antall feilresponser har også blitt forstått som en indikasjon for 

trusselbias hos personer med PTSD (Ashley et al., 2013). Samtidig er det andre studier som 

ikke finner dette (Marusak et al., 2015; Yennu et al., 2016).  
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6.5.3 Gruppene var ikke matchet 

I vårt datasett er ikke gruppene matchet opp mot hverandre. Matching av grupper kan være 

en stor fordel når man studerer utvalgte grupper i samfunnet. For eksempel kan det diskuteres 

i hvilken grad ungdommene fra gruppen Utøyaeksponerte er et representativt utvalg av 

ungdommer fra den forøvrige populasjonen. Forskning har vist at politisk aktive individer 

ofte har en høyere IQ på gruppenivå (Hillygus, 2005). I tillegg ble det satt inn mye 

støtteressurser for de overlevende og berørte etter 22. juli. Dette er to faktorer forskning har 

vist å beskytte mot patologiske langtidseffekter (Hèrbert et al., 2014; Macklin et al., 1998; 

Ozbay et al., 2007). Vi mangler likevel informasjon om IQ og støtteressurser hos våre 

deltakere. I tillegg er sammenligningsgruppen basert på selvseleksjon, noe som kan føre til 

forskjeller mellom gruppene i faktorer som motivasjon og interesse for forskningsfeltet 

(Olsen, 2008). Man kan for eksempel ikke utelukke at deltakelse basert på erfaring knyttet til 

traumeopplevelser og traumeeffekter. Det kan derfor tenkes at disse gruppene representerer 

to ulike undergrupper i ungdomspopulasjonen, med preeksisterende forskjeller som ikke lar 

seg sammenlikne med hverandre. Det kan ikke utelukkes at resultatet ble påvirket av dette. 

  En annen ulempe med utvalget er at det ikke kontrolleres for om deltakerne har fått 

profesjonell hjelp i ettertid, samt medikamentbruk som kan dempe langtidseffekter og 

påvirke reaksjonstid. Det er heller ikke kontrollert for koffeininntak, noe forskning har vist 

kan påvirke reaksjonstiden (Durlach, Edmunds, Howard, & Tipper, 2002; Jacobson & 

Edgley, 1987), også i Stroopstudier (Dixit, Goyal, Thawani, & Vaney, 2012). 

6.5.4 Nøytral betingelse ble ikke inkludert 

Vår studie benyttet kun to emosjonsvalenser: glad og redd. Vogt, De Houwer, Koster, Van 

Damme, og Crombez kollegaer (2008) kommenterer at positiv stimuli også kan føre til 

interferens og at også aktiveringsgraden av stimulien, ikke bare valensen, er medvirkende for 

å fange oppmerksomheten. Ulempen med ikke å ha en nøytral betingelse, er at det dermed 

ikke er mulig å finne forskjeller i baselinereaksjonen mellom gruppene, noe som kan gi en 

indikasjon på hvordan evnen til konfliktløsning er uten emosjonelle distraktorer. En nøytral 

betingelse vil gjort det lettere å skille ut den emosjonelle komponenten i en konfliktoppgave. 

Fordelen med at denne studien ikke inkluderer en nøytral betingelse, er at det gjør prosedyren 

kortere og dermed reduserer trettbarhet hos deltakerne. 
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6.5.5 Manglende data ble ikke imputert 

Det mangler data fra de to deltakerne i Utøyagruppen som ikke utfylte skjemaene for BAI og 

BDI. Ofte brukes det imputering for manglende data, slik at analysene kan utføres med en 

høyest mulig n-verdi. Spesielt i et lite data-materiale kan manglende data påvirke styrken på 

analysen og gi en mindre sannsynlighet for at reelle forskjeller i populasjonen viser seg som 

en signifikant effekt. Denne metoden forutsetter at manglende data er et resultat av ren 

tilfeldighet. Preliminære analyser i vår studie viser at manglende data i BDI-skårene er en 

konsekvens av ren tilfeldig, mens manglende data for BAI ikke er det.  

 Videre finnes det også manglende enkeltresponser i BDI og BAI fra fem deltakere. I 

vår studie ble dette løst ved å lage sumskårer basert på eksisterende svar, det vil si å tolke 

manglende responser som 0. Det er usikkert om en slik tolkning faktisk er riktig. Alternativt 

kunne vi ha brukt gjennomsnittskårer eller foretatt en multippel imputering. En enkelt 

imputasjon av gjennomsnittskårer ville betydd at personens manglende svar tolkes ut i fra 

personens respons på andre enkeltspørsmål som er besvart. En gjennomgang av personenes 

svar på enkeltspørsmålene gjør oss usikre på om det blir en riktig tolkning. En multippel 

imputering ville heller ikke vært helt uten ulemper, fordi imputert data vil vært et resultat av 

responsmønster fra de andre deltakere og hva deltakeren har svart på andre spørsmål, noe 

som kan skape en overvekt av faktisk rapporterte verdier (Fayers & Machin, 2007). 

6.5.6 Reliabilitet 

Cronbach’s Alpha (α) (Cronbach, 1951) ble brukt som mål på indre konsistens for  

måleinstrumentene Emosjonell Stroop, PCL-C, BDI og BAI. Den mest utbredte 

akseptgrensen for α –verdi er ansett for å være rundt > 0,8 (Howitt & Cramer, 2007). Det er 

likevel ikke alltid positivt å ha en alt for høy α –verdi (> .90) (Streiner, 2003). En for høy α –

verdi kan forekomme av mange ulike årsaker. For eksempel kan det være en indikasjon på at 

spørsmålene i måleinstrumenter overlapper hverandre for mye. I så tilfelle kunne færre 

spørsmål målt fenomenet tilstrekkelig. Også antall spørsmål påvirker α –verdi. Flere 

spørsmål gir en høyere α –verdi. I vår studie hadde både BAI og BDI en α –verdi >.90. 

 Preliminære analysene viste α –verdi for Emosjonell Stroop var for høy (.95) også i 

vår studie. Det er merkverdig at relasjonen mellom fire ulike oppgavebetingelser som i 

utgangspunktet skal måle ulike aspekter ved automatisk emosjonsregulering hadde så høy 

reliabilitet. Det kan dermed stilles spørsmål ved i hvilken grad de ulike betingelsene i 

paradigmet faktisk måler ulike aspekter, eller om alle oppgavebetingelsene måler det samme.  
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6.6 Konklusjoner og anbefalinger til videre 

forskning 

Trusselbias er et grundig studert fenomen i traumeforskningen, særlig knyttet til 

voksenpopulasjonen. Til tross høyere symptomalvorlighet, ble det ikke demonstrert en 

høyere trusselbias hos Utøyaeksponerte kontra sammenligningsgruppen i vår studie. Det ser 

dermed ikke ut til at Utøyaeksponerte har en mer forstyrret evne til automatisk 

emosjonsregulering ved eksponering for trusselrelatert stimuli enn sammenligningsdeltakere. 

  Ei heller ble det funnet en direkte sammenheng mellom symptomalvorlighet og 

trusselbias. Dette til tross for for at flere dose-responsforhold (Utøyaeksponering, antall 

opplevde traumer og interpersonlig vold) ble bekreftet i form av høyere symptomalvorlighet. 

Det ble heller ikke funnet at kontroll for høye eller lave depresjonsskårer påvirket trusselbias, 

verken mellom grupper eller i samvariasjon med generell angst og PTSD. 

  I diskusjonen påpekes en mulig skrivebordseffekt av nullfunn i forskningsfeltet og 

våre funn er i samsvar med dem som stiller seg kritisk til trusselbiaseffekten knyttet til 

generelle trusselstimuli hos traumeeksponerte. 

  Likevel er det flere forhold som vanskeliggjør en definitiv konklusjon om nullfunn. 

Som diskutert, kan kombinasjonen av lave effektstørrelser, lite utvalg med blandede 

traumeopplevelser, variasjon i symptomalvorlighet hos utvalget, samt for generelle og svake 

trusselstimuli ha forhindret at trusselbias ble demonstrert i analysene. Resultatene gir derfor 

ny evidens for at uspesifikk trusselstimuli kan være for lite fremtredende for å vekke 

trusselbias hos traumeutsatte, særlig i grupper hvor noen eller samtlige av deltakerne kun har 

subkliniske psykopatologiske symptomer.  

  Vi oppfatter at den teoretiske antakelsen rundt trusselbias som fortsatt troverdig, men 

at paradigmet og forskningsdesignet har metodiske begrensinger som kan gjør det vanskelig å 

dokumentere fenomenet. Videre forskning bør kanskje vurdere andre paradigmer, eller 

eventuelt kombinere flere metoder. Vi anbefaler også å skreddersy paradigmet mer til den 

spesifikke studien og til utvalget. En mulighet ville vært bruk av multiple mål for trusselbias, 

inkludert fysiologiske mål og hjernedata. 
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8 Vedlegg 

 

Vedlegg A: Før og etter transformering 

 

Tabell A1  

Avhengig variabel (trusselbias) før og etter transformering (for behandling av 

uteliggerskårer) ved hjelp av Winsoring metoden. 

 

 

 

G SA Skjevhet Kurtose Shapiro-Wilk 

(p-verdi) 

Før transformering 18,59 56,54  .28  3,49 .01 

Etter 

transformering 

17,24 46,68 -.48 -0,02 .15 

 

Note. G = Gjennomsnitt; SA = Standardavvik. 

Shapiro-Wilk = p-verdi under .05 indikerer en ikke-normalfordelt distribusjon av data. 
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Vedlegg B: Cut-off og kategorisering basert på symptomsjekkliser 

 

Tabell B1 

Inndelelig av deltakere basert på kategorisering av totalskåre for Beck Anxiety Inventory 

 

 Utøyaeksponerte Sammenligningsgruppe Alle 

Ingen angst 7 18 25 

Mild til moderat angst 9 5 14 

Moderat til alvorlig angst 4 1 5 

Alvorlig angst 4 0 4 

 

 

 

 

 

Tabell B2 

Inndeling av deltakere basert på kategorisering av totalskåre for Beck Depression Inventory 

 

 Utøyaeksponerte Sammenligningsgruppe Alle 

Minimal depresjon 8 23 31 

Mild til moderat depresjon 9 0 9 

Moderat til alvorlig depresjon 6 1 7 

Alvorlig depresjon 1 0 0 
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Vedlegg C: Hovedanalyser gjennomført med ikke-transformert variabel for trusselbias 

 

Tabell C1 

Gruppeforskjell i trusselbias, ved bruk av ikke-transformert variabel for trusselbias. Modell 1 

uten kontrollvariablene, Modell 2 med kontrollvariabler  

 

Note. B = ustandardisert beta;  = Standardisert beta; KI = konfidensintervall; p = p-verdi;  R2 = Endret 

forklart varians; AT = andre opplevde traumer 

 

 

Tabell C2 

Samvariasjon mellom trusselbias (avhengig variabel) og symptomalvorlighet (PCL-C, BAI 

og BDI), ved bruk av ikke-transformert variabel for trusselbias. Modell 1 uten 

kontrollvariablene, Modell 2 med kontrollvariabler. 

 

Note. Total R2 (Modell 2) = -0,03 (PCL-C), -0,06 (BAI), -0,06 (BDI) 

 = standardisert beta; KI =konfidensintervall; p = p-verdi (signifikansnivå =  .05); AT = andre opplevde 

traumer; AOT = alle opplevde traumer; Symptom = symptomalvorlighet: PCLC, BAI og BDI; PCL-C = PTSD 

Checklist Civilian Version; BAI = Beck anxiety Inventory; BDI = Beck Depression Inventory. 
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Vedlegg D: Korrelasjon mellom alle variablene 

 

Tabell D1 

Korrelasjonsmatrise mellom alle inkluderte 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Alder - -,06 -,01 -,05 -,17 -,16 -,17 -,03 -,25 ,09 ,07 

2. Kjønn ,02 - ,19 ,11 -,07 -,04 -,07 -,12 -.16 ,12 -20 

3. AT ,05 ,19 - ,89 ,10 -,10 ,05 ,14 ,09 -,07 -,09 

4. AOT ,03 ,12 ,85 - ,40 ,14 ,33 ,27 ,43 -,53 -,05 

5. PCL-C -,10 -,01 ,14 ,53 - ,61 ,76 ,61 ,58 ,68 -,17 

6. BAI -,19 -,04 -,10 ,18 ,53 - ,84 ,65 ,38 -,48 -,04 

7. BDI -,17 -,06 -,01 ,34 ,65 ,77 - ,77 ,48 -64 -,10 

8. BDI-K ,03 -,11 ,10 ,23 ,52 ,55 ,65 - ,21 ,34 -,28 

9. IVT -,21 -,16 ,10 ,46 ,68 ,46 ,53 ,21 - -,75 ,04 

10. Gruppe ,06 ,12 -,05 -,55 -,77 -,53 -,69 -,34 -,75 - ,73 

11. Trusselbias ,05 -,16 -,06 ,00 -,19 -,05 -,03 -,27 ,08 -,05 - 

 

Note. Korrelasjon beregnet ved Pearson’s r = øverst til høyre. Korrelasjon beregnet ved Spearman’s rho = 

kursiv, nederst til venstre. 

Signifikant verdi (p = > .05), uthevet 

AT = andre opplevde traumer; AOT = alle opplevde traumer; PCL-C = PTSD Checklist Civilian Version; BAI 

= Beck anxiety Inventory; BDI = Beck Depression Inventory; BDI-K = Cut-off høy/lav BDI skåre; IVT = 

interpersonlig voldstraumer. 
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Vedlegg E: Life Event Checklist (norsk oversettelse, redikert versjon til denne studien) 

 
Har du opplevd noe av det følgende?  
   

 

Hendelse Sett kryss hvis du 

har opplevd 

hendelsen 

Hvis ja, når 

skjedde det? 

Oppgi i antall 

dager, måneder, år 

Naturkatastrofe 

(f.eks. flom, orkan, tornado, jordskjelv) 
  

Brann eller eksplosjon   

Transport ulykke 

(f.eks. båtulykke, trafikkulykke, togulykke, 

flystyrt) 

  

Alvorlig ulykke hjemme, på jobb eller i 

forbindelse med fritidsaktiviteter 
  

Eksponering for giftig substans (f.eks. 

farlige kjemikalier eller stråling) 
  

Fysisk overfall (f.eks. å bli angrepet, slått, 

sparket, banket opp) 
  

Overfall med våpen (f.eks. blitt 

knivstukket, skutt, eller truet med kniv, 

skytevåpen, bombe) 

  

Seksuelt overgrep 

(voldtekt,voldtektsforsøk, tvunget til å 

utføre uønsket seksuell handling)  

  

Annen uønsket eller ukomfortabel seksuell 

erfaring 
  

Militære kamphandlinger 

(i militæret eller som sivil) 
  

Holdt i fangeskap  

(f.eks. kidnappet, bortført, holdt som gissel 

eller krigsfange)  

 

  

Livstruende sykdom eller skade   

Alvorlig menneskelig lidelse   

Plutselig voldelig død (f.eks. drap eller 

selvdrap) 
  

Plutselig uventet død av nær person   

Annen stressende hendelse eller 

opplevelse? 
Hvis ja, hva:  
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Vedlegg F: PTSD Checklist Civilian Version (norsk oversettelse) 

Nedenfor finner du en liste over problemer og plager, som personer kan ha etter 
alvorlig belastende hendelser. Vær vennlig å les grundig gjennom hvert enkelt spørsmål 
og sett et kryss i firkanten for å angi hvor mye du har vært berørt av problemet i løpet 
av den siste måneden. Med hendelsen henvises til terroranslaget du har opplev 

I hvilken grad har du den siste måneden hvert berørt av……… 

 
 
 
 
 
 

 Slett 
ikke 

1 

Litt 
             

2 

Mode
-rat 

3 

Mye         
             

4 

Svær
t mye 

5 
1. Gjentatte, forstyrrende minner, tanker eller bilder 
om hendelsen 
 

     

2. Gjentatte, forstyrrende drømmer om hendelsen 
 

     

3. Plutselig å handle eller føle som om hendelsen 
skjer igjen (som om du gjenopplever den) 

     

4. Føler deg veldig opprørt når noe minner deg om 
hendelsen 

     

5. Fysiske reaksjoner (f.eks hjertebank, åndenød, 
svette), når noe minner deg om hendelsen. 

     

6. Unngår å tenke på eller snakke om hendelsen, 
eller unngår å ha følelser forbundet med den 

     

7. Unngår aktiviteter eller situasjoner fordi de 
minner deg om hendelsen 

     

8. Vanskeligheter med å huske viktige deler av 
hendelsen 

     

9. Tapt interesse for aktiviteter som tidligere gledet 
deg 

     

10. Føler deg fjern eller avskåret fra andre 
mennesker 
 

     

11. Kjenner deg følelsesmessig nummen eller ute av 
stand til å ha varme følelser for de som står deg nær 

     

12. Opplevelsen av en avkortet fremtid uten 
muligheter 

     

13. Vanskeligheter med å falle i søvn eller sove 
uavbrutt 

     

14. Føler deg irritabel eller har sinneutbrudd      
15. Vanskeligheter med å konsentrere deg      
16. Er overdrevent oppmerksom, skjerpet eller på 
vakt 

     

17. Føler deg skvetten eller lettskremt      
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Vedlegg G: Beck Depression Inventory (3 sider) 
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Vedlegg H: Beck Depression Inventory 
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Vedlegg I: Informert samtykke (4 sider) 

 
                                
 
 

   Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:  

"Nevrokognitive prosesser i etterkant av en traumatisk hendelse" 
 

Prosjektmedarbeidere: Professor Annika Melinder, postdoktor Else Marie Augusti 

 

 

 
         Oslo, 08. januar, 2013 
 
 

Bakgrunn 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie som har som hensikt å 
utvikle dypere forståelse av hvordan traumatiske hendelser påvirker kognitive 
prosesser som hukommelse og oppmerksomhet. Vi henvender oss til deg med 
forespørsel om deltakelse fordi du var på Utøya 22. juli. Bakgrunnen for dette prosjektet 
er at mange som har vært utsatt for en traumatisk hendelse forteller om hukommelses- 
og konsentrasjonsproblemer. Sammenlignet med før hendelsen, kan det være 
vanskeligere å huske avtaler og gjøremål i hverdagen, og mange opplever også at de 
ikke klarer å konsentrere seg om oppgaver på samme måte som før hendelsen. Mange 
plages i tillegg av intense, følelsesladde minner om hendelsen. Traumers innvirkning på 
hukommelse og oppmerksomhet er imidlertid i liten grad studert. Dette prosjektet har 
som målsetning å skaffe mer kunnskap om hvordan det å oppleve en traumatisk 
hendelse påvirker hukommelse og oppmerksomhet. Dette er kunnskap som vi håper 
kan bidra til at mennesker som har vært utsatt for en traumatisk hendelse skal møtes 
med bedre forståelse og hjelp. 
 
Prosjektet drives i regi av Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og vi samarbeider 
med Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen (ved Anne Marita Milde) i dette 
prosjektet. Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk. Vi vet 
ikke hvem du er før du eventuelt velger å ta kontakt med oss som interessert i studien. 

 

Hva innebærer studien? 
Deltakelse i studien innebærer at det blir tatt bilder av hjernen ved hjelp av funksjonell 
magnet resonans tomografi (fMRI) mens man utfører oppgaver som kartlegger 
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oppmerksomhets- og hukommelsesprosesser. I tillegg innebærer studien at man blir 
bedt om å fylle ut spørreskjemaer som spør om følelsesmessige reaksjoner knyttet til 
traumatiske hendelser, evner, og generelle reaksjonsmønstre i hverdagen. Som deltaker 
i studiet vil man også bli bedt om å avgi en spyttprøve som benyttes for å måle et av 
kroppens stresshormon, kortisol. Denne prøven destrueres umiddelbart etter analyse. 
Vi vil også be deg registrere søvnrytmen din med en spesiell klokke du får tildelt. Du vil 
få nøyaktig informasjon om hvordan denne fungerer. I de tilfeller der man har deltatt i 
ander nasjonale studier i etterkant av 22. juli terroren, ønsker vi å kunne koble tidligere 
informasjon fra denne deltakelsen med de resultatene vi ser i fMRI maskinen. På den 
måten kan vi få et mer presist bilde av hvordan tidligere reaksjoner kan påvirke 
oppmerksomhet og hukommelse. 
 
Deltakelse i studiet vil ha en varighet på ca. 2 timer, hvorav selve hjerneavbildingen vil 
ha en varighet på ca. 45 minutter. All deltagelse skjer ved Universitetet i Oslo. 
 
 
Mulige fordeler og ulemper 
Som deltaker vil du ikke få noen spesielle fordeler av å delta i studien, men resultatene 
fra denne studien kan bidra til ytterligere kunnskap om hvordan traumatiske hendelser 
påvirker oss. Dette er kunnskap som vi håper kan bidra til at mennesker som har vært 
utsatt for en traumatisk hendelse skal møtes med bedre forståelse og hjelp. Mange vil 
oppleve det som meningsfullt å bidra til forskning på et viktig felt med store 
kunnskapshull.  
 
Blant ulempene er den tiden som undersøkelsene krever. Individer med tilløp til 
klaustrofobi kan oppleve ubehag i forbindelse med MR-undersøkelsen. Noen av 
spørsmålene og oppgavene undersøkelsen inneholder vil være relatert til reaksjoner i 
etterkant av en traumatisk hendelse. Disse kan oppleves som nærgående og kan for 
noen være ubehagelige å svare på. Dersom det avdekkes avvik i forbindelse MR vil 
deltakeren bli kontaktet av testeren. Deltakerens fastlege vil også bli orientert og vil 
følge opp deltakeren videre. 

Eventuelle reiseutgifter i forbindelse med deltagelse vil bli refundert. Det utbetales også 

kroner 300 som kompensasjon for tapt arbeids-/studietid grunnet deltakelse i undersøkelsen. 

Deltagerne vil dersom de ønsker det motta en interaktiv CD-rom med en serie bilder av sin 

egen hjerne.  

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta, trenger du ikke å oppgi 
noen grunn. Dersom du samtykker i å delta, kan du på et hvilket som helst tidspunkt 
trekke deg fra studien, uten å oppgi grunn for dette, og du har rett til å kreve at dine 
egne data blir slettet. Dersom du ønsker å delta i dette studiet kan du kontakte Else-
Marie Augusti på telefon  
22 84 51 43 eller e-post e.m.augusti@psykologi.uio.no  
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 

Bildene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som 
beskrevet over. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og 
fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Din 

mailto:e.m.augusti@psykologi.uio.no
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kontaktinformasjon vil bli samlet et annet sted enn sammen med data fra 
undersøkelsen slik at det ikke er mulig å koble dette sammen. Data vil behandles og 
rapporteres på gruppenivå, og når resultatene offentliggjøres (for eksempel i 
tidsskrifter) vil de ikke kunne knyttes til enkeltpersoner. Når prosjektet avsluttes i juni 
2014 vil ditt navn og kontaktinformasjon til deg slettes fra våre register med mindre du 
samtykker til at vi kan kontakte deg igjen på et senere tidspunkt i studien. Vi kommer til 
å dele noe data med prosjektgruppe ved Universitetet i Bergen, men de vil ikke få 
kjennskap til din identitet, all informasjon vil bli gitt med kun et deltakernummer. 
 
Hvis det viser seg at du rapporterer vansker som du ikke får hjelp for allerede, vil vi 
sette deg i kontakt med relevant helsepersonell. 
 
 
 
Vennlig hilsen, 
 
 
 
 
Annika Melinder      Else-Marie Augusti 
Professor, leder EKUP     postdoktor, EKUP 
 
 

 

 

Samtykkeerklæring: Jeg har lest informasjonen ovenfor og samtykker til å 
delta i studien:         

 

"Nevrokognitive prosesser i etterkant av en traumatisk hendelse" 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
(Signert av deltaker, dato) 
 
 
Kontakinformasjon deltager: 
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Telefon 
E-post 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
(Signert av forsker, dato) 
 
 
  
 

Jeg samtykker til at jeg kan kontaktes igjen av forskergruppen ved en 
oppfølgingsstudie. Jeg er inneforstått med at det er frivillig å samtykke til videre 
deltakelse på det tidspunktet. 

 
 
 
Jeg samtykker til at data fra denne studien kan kobles sammen med 

informasjon jeg har oppgitt i annen nasjonal studie om mine reaksjoner etter 22. 
juli terroren. 
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Vedlegg J: REK-godkjenning (5 sider) 
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