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Sammendrag 
Studien analyserer 19 politiavhør av traumatiserte ungdommer fra terrorangrepet på Utøya i 

2011 og studerer disse ved bruk av et omsorgsetisk traumeperspektiv. Det gjøres en 

dybdevideoanalyse av åtte avhør for å se på kommunikasjonen mellom etterforskerne og 

ungdommene i de antatt verste øyeblikkene i ungdommenes beretning. Med utgangspunkt i 

situasjoner der etterforskeren må forholde seg empatisk til vitnet, fremhever studien et behov 

for å utvikle en relasjonelt orientert refleksjonsmåte på avhørssituasjonen. 

  

Studien er hovedsakelig kvalitativ, med en kvantitativ del som brukes for å utdype studiens 

problemstilling. Den bruker en abduktiv metode for å utvikle verktøy slik at etterforskerne 

kan ivareta ungdommene ut ifra et omsorgsetisk traumeperspektiv i avhør. De sentrale 

begrepene i et omsorgsetisk traumeperspektiv er moden omsorg, unngåelse av skade 

(retraumatisering) og utøvelse av kontekstuell sensitivitet ved utfordringer i 

avhørssituasjonen. 

 

Studien bruker både teori og empiri for å definere de potensielt verste øyeblikkene og utvikler 

kategorier for å kartlegge etterforskernes traumeresponser. Den undersøker vitnenes første 

øyeblikk av fare, grad av øyekontakt mellom etterforsker og vitne ved de verste øyeblikkene i 

fri forklaring, og etterforskernes forskjellige traumeresponser i sonderingsfasen av 

politiavhør. 

  

Resultatene viser at etterforskerne gir i større grad belastende enn støttende traumeresponser. 

Av de belastende traumeresponsene har noen potensiale til å være retraumatiserende. Bare 

noen få etterforskere har traumeresponser som ivaretar ungdommen ut fra et omsorgsetisk 

traumeperspektiv. 

 

På bakgrunn av resultater og teori utvikler studien et forslag til modell for gjennomføring av 

avhørsprosessen ved de potensielt verste øyeblikkene. Det sentrale i modellen er å støtte 

etterforskeren i å strukturere en best mulig samtale slik at etterforskeren utfører avhør som gir 

detaljerte vitnebeskrivelser uten å retraumatisere. Implementering av et slikt omsorgsetisk 

traumeperspektiv kan gjøre etterforskerne bedre forberedt på å løse kommunikative 

dilemmaer omkring empati. 
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Abstract 
This thesis examines 19 investigative interviews of traumatised youth after the terror attack 

on Utøya in 2011, using an ethics of care perspective regarding trauma. Through eight in-

depth video analysis, the study considers the communication between police investigator and 

interviewee during the presumed worst moments as experienced by the victim. Based on 

situations where an empathic response from the investigator is desirable, the study highlights 

the need for developing a relationship-oriented reflection method.  

 

The methodology utilised is mainly qualitative, with a minor quantitative part to elaborate on 

the matter in question. Through abductive reasoning the study develops mindsets and tools for 

investigators to use during questioning, for the purpose of maintaining an ethics of care 

perspective regarding trauma. The key concepts in an ethics of care perspective are mature 

care, principles of not hurting (avoiding retraumatisation), and the exercise of contextual 

sensitivity throughout problematic situations. 

 

Using theory as well as empirical evidence, the study defines the victims’ presumed worst 

moments and develops categories to chart the investigators’ trauma responses. It first analyses 

the significance of the victims’ first moments of danger. It then considers the degree of eye 

contact between interviewer and interviewee in the first free account when presumed worst 

moments are described, and investigators’ various trauma responses during clarification and 

disclosure phases. 

 

Results show that investigators tend to respond to trauma in more taxing than supportive 

ways. Some of these responses have the potential to retraumatise. Only a small minority of 

investigators provide trauma responses in accordance with an ethic of care perspective 

regarding trauma. 

 

Based on results and theory, the study develops a procedure of investigative interviewing 

during communication of presumed worst moments. The aim of this framework is to support 

the investigator in constructing the best possible dialogue, while providing detailed 

information without retraumatising the victim. Implementing such an ethic of care perspective 

can better prepare investigators to solve empathy-related communicative dilemmas. 
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Forord 
Aller først vil jeg takke ungdommene som har gitt tillatelse til innsyn i avhør de har deltatt i 

under etterforskningen etter terrorattentatet den 22. juli 2011. Jeg vil også takke Nasjonalt  

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS) som har lagt til rette for at jeg kunne 

gjennomføre studien. Åse Langballe ved NKTVS har vært en tålmodig, kompetent og vennlig 

veileder under dette omfattende og krevende mastergradsprosjektet. Jeg takker også 

biveileder Gertrud Sofie Hafstad for konstruktive innspill underveis. En annen som har stilt 

opp underveis er, IT-rådgiver ved NKTVS Tore Indregard ved forskjellige datautfordringer.  

 

Jeg har analysert avhørene på Majorstua politistasjon og takker alle ansatte i HR-avdelingen 

for utrolig god emosjonell og faglig støtte. Spesielt vil jeg takke Asbjørn Rachlew, Sigurd 

Sundt og Gunnar Holsten som alltid har tatt seg tid til å svare på spørsmålene mine om 

avhørsmetodikk og politikultur, og Rune Rekdal som har organisert oppholdet mitt.  

 

Ellers er jeg takknemlig for den «landsby» av støtte som har vært rundt meg, med en særlig 

takk til nær familie og venner. Maria for design, Torun og Ingerid for korrekturlesning, Lars 

for støtte i de mørkeste øyeblikk av mastergradsfortvilelse, og min kjære Gabriele for 

tålmodighet og kjærlighet. Og så er det tre herlige tenåringer og et bonusbarnebarn som på 

hver sin måte har inspirert meg underveis.  

 

Datamaterialet i denne studien har gitt meg et unikt innblikk i en av Norgeshistoriens mest 

traumatiske tragedier i moderne tid. Å være vitne til både ungdommenes og etterforskernes 

styrker og utfordringer i avhørssituasjonen vekker en dyp respekt for begge parter. Jeg håper 

avhandlingen kan bidra til å dokumentere og synliggjøre tragedien på Utøya den 22. juli 2011, 

og at mine funn kan øke politiets refleksjon over hvordan de skal møte traumatiserte personer. 

Min erfaring med politiet er at de er en organisasjon som er svært villig til å la seg forske på, 

og har et brennende engasjement for å utvikle faget sitt.  
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1 Innledning 
 

Mastergradsoppgaven springer ut fra det pågående prosjektet «Terrorangrepet 22 juli. 

Rettsprosessenes innvirkning på Utøya-ungdommenes helse» som har som mål å fremskaffe 

kunnskap om faktorer som kan minske belastninger og øke positive erfaringer hos 

traumatiserte barn- og unge i møte med politi- og rettsvesen.  

 

Oppgavens problemstilling er: 

- Hva skjer i kommunikasjonen mellom ungdom utsatt for alvorlige traumer og 

etterforskere når ungdommen forteller om sine mest alvorlige erfaringer (de verste 

øyeblikkene) i politiavhør? 

- Hvordan kan etterforskeren ivareta ungdommen ut ifra et omsorgsetisk 

traumeperspektiv?  

 

Ivaretakelse defineres her som at avhører møter den traumeutsatte med en empatisk støttende 

traumerespons, slik at muligheten for å utvikle eller forsterke Post Traumatisk Stresslidelse 

(PTSD) reduseres, samt at politiet kan støtte vitnet i å mestre traumatisk stress.  

 

Inntil 2001 fikk Politiet begrenset opplæring i avhørsteknikk, noe som medførte både tilfeldig 

kvalitet og lite etisk refleksjon over intervensjonene. Dette førte til et nasjonalt 

opplæringsprogram (K.R.E.A.T.I.V) inspirert av det engelske PEACE systemet. Overgangen 

beskrives som å ha gått: «fra en tilfeldighetspreget amatørisme til en forskningsbasert 

profesjonalisme» (Rachlew, 2003, s. 401). Metoden som ble brukt gikk fra en «mistankestyrt 

og verifiserende praksis til en abduktiv, undersøkende prosess, der alle plausible hypoteser 

skal identifiseres og testes, uten at etterforskeren skal ta definitivt stilling til noen av dem» 

(Rachlew & Fahsing, 2015, s. 231). 

Et annet steg i politiets profesjonalisering startet i 2004 med Kari Gamst og Åse Langballes 

avhandling i spesialpedagogikk, som omhandlet en empirisk og teoretisk studie av 

kommunikasjon mellom avhører og barn. De konkluderte med at etterforsker var klart 

medvirkende til meningsinnholdet i barnets utsagn (Gamst & Langballe, 2004). I 

doktorgraden utviklet de en avhørsmetodisk tilnærming som ble grunnlaget for en egen 

utdannelse for etterforskere som skulle avhøre barn, ungdommer og andre sårbare personer.  
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I 2012 utnevnte Riksadvokaten en arbeidsgruppe som i 2013 kom med rapporten 

«Avhørsmetodikk i politiet» (Bruusgaard et al., 2013). Den fremhevet at norsk avhørspraksis 

er av høy kvalitet, vitenskapelig forankret, og at ny forskning inkorporeres fortløpende, men 

mangler en kultur for tilbakemelding og evaluering. I 2016 kom Riksadvokatens 

«Handlingsplan for etterforskningsløftet» (Politidirektoratet 2016) som vektlegger å 

videreutvikle etterforskning som fag med vekt på etterforskningsledelse, kompetanse, 

praksis, øvelse og evaluering. Handlingsplanen vektlegger at fornærmedes posisjon og 

rettigheter i strafferetten iakttas for eventuelt forbedring, og at politi og påtalemyndigheter 

fortsetter å forplikte seg til å jobbe for en rettsutvikling som baserer seg på rettsikkerhet, 

menneskerettighetene, tillit og åpenhet.  

22. juli 2011 ble Norge utsatt for et terrorangrep i Oslo og på Utøya av Anders Behring 

Breivik (heretter kalt gjerningsmannen). Da han kom til Utøya, var han utkledd som politi og 

drepte 69 personer. I politiavhørene av ungdommene som overlevde på Utøya måtte 

ungdommene fortelle om potensielt sterke traumatiske hendelser. En studie gjennomført i 

desember 2011 viste at 86,7 % av ungdommene hadde sett døde kropper, 79.9 % hadde vært 

redde for å bli drept og 47 % hadde kliniske nivåer av PTSD (Dyb et al., 2014).  Langballe og 

Schultz (2017) undersøkte hvordan ungdommene opplevde politiavhøret og viser at 10 % av 

Utøya ungdommene synes avhøret var veldig stressende, og 24,7 % ungdommene opplevde 

avhøret som en negativ erfaring. Ungdom som opplevde avhøret som veldig stressende 

beskrev politiet som ufølsomme, presset dem til å fortelle ting de ikke var klar for og de så på 

avhørsmetodikken som fryktelig.  

Jakobsen, Langballe og Schultz (2017) har tidligere intervjuet etterforskerne i mitt 

datamateriale hvor de analyserer etterforskernes refleksjoner over hva, hvorfor og hvordan de 

utførte avhørene. Utgangspunktet for intervjuet var å se på utvalgte sekvenser fra avhør de 

hadde gjennomført på video. En av konklusjonene er at rollen som avhører med formål å 

innhente informasjon beskyttet etterforskerne fra å bli for emosjonelt involvert. 

Etterforskerne fulgte tydelig K.R.E.A.T.I.Vs struktur, men en del av etterforskerne hadde en 

usikkerhet når det gjaldt å forholde seg til traumatiserte ungdommer, samt manglende 

refleksjon over når og hvordan de skulle gi støtte.  

Risan, Binder og Milne (2017) intervjuet 21 etterforskere som avhørte 30 % av ungdommene 

som var tilstede under terrorangrepet den 22. juli på Utøya. Fokuset for intervjuene var å 

undersøke etterforskernes perspektiver på hvordan de utviklet og opprettholdt 
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kommunikasjon med traumatiserte personer i avhør. Avhandlingen viser at etterforskere 

merker at det hjelper å ha tid til å forberede seg, gi de utsatte trygghet, vise forståelse og 

aksept for de emosjonelle tilstandene i den utsatte slik at ubehaget ved å bli avhørt blir 

mindre.  

Den overnevnte Utøya-forskningen på politiavhørene synliggjør at etterforskerne både 

mestrer og har utfordringer med å avhøre traumatiserte ungdommer. Høy grad av 

traumatisering er således en utfordring for både ungdommen og etterforskerne. I følge 

kognitiv teori om traumer (Ehlers & Clark, 2000) kan man dele de emosjonelle tilstandene til 

ungdommen i avhøret opp i forskjellig grad av intensitet. 

Innenfor psykoterapiforskning defineres øyeblikkene med høyest intensitet ofte som «det 

verste øyeblikket» eller hotspots (Grey, Holmes & Brewin, 2001, s. 367, egen oversettelse). 

Hotspots defineres som «en spesifikk del av et traumeminne som skaper høye nivåer av 

emosjonelt stress. Traumeminnet kan være vanskelig å fremkalle med vilje, og er forbundet 

med intens gjenopplevelse av aspekter av traumet.» Forskning viser at ved øyeblikk av høyt 

traumatisk stress (hotspots) kan den utsattes evne til å beskrive hendelsen med hjelp av språk 

nedsettes eller forsvinne midlertidig (Brewin, Gregory, Lipton, Burgess & Rayner, 2010). 

Grey og Holmes (2008) viser at det er vanlig med flere hotspots ved gjenfortelling av en 

traumatisk hendelse og at hotspotene ikke bare utløser frykt, men også andre følelser som for 

eksempel sorg og sinne. Nijdam, Baas, Olff og Gersons (2013) har sett på hotspots i 

traumefokusert terapi og ser at i de terapisesjonene der terapeuten forholder seg til hotspotene 

blir resultatet av terapien bedre. På lignende måte viser erfaringer i kognitiv terapi med 

personer som har PTSD at klientens tolkninger av hotspots kan være like signifikante å 

forholde seg til som selve hendelsen (Ehlers & Clark, 2000). 

Jelinek et al. (2010) viser at de verste minnene i traumehistorien er annerledes enn resten av 

fortellingen og karakteriseres av uferdige tanker, mer bruk av presens i berettelsen og lavere 

kognitiv prosessering. Filkuková, Jensen, Sofie Hafstad, Torvund Minde og Dyb (2016) viser 

at det er en sammenheng mellom måten de overlevende fra Utøyakatastrofen snakker om 

hendelsene og graden av posttraumatisk stress (PTS). Personer med høyt nivå av PTS 

beskriver ofte handlinger og dialog, mens personer med lavt nivå av PTS i større grad 

formidler organiserte tankerekker.  

De verste øyeblikkene inneholder fenomener som påvirker aktiveringen av traumatisk stress 
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(arousal), kognisjonen om både hendelsen og seg selv, og hvilken grad narrativet (historien) 

er tilgjengelig og sammenhengende. Innenfor forskning på politiavhør er det beskrevet lite 

om hvordan man regulerer og hjelper vitnet til å mestre traumatisk stress (Risan, Binder & 

Milne, 2016), og forskere på politiavhør bruker ikke begreper som «de verste øyeblikkene» 

eller lignende begreper som punkter av høyt stress hverken i forskning eller i praksisfeltet 

(Rachlew 2017 i privat samtale). Det vi si at det er heller ikke beskrevet eller undervises i 

hvilken risiko det er ved å avhøre traumatiserte, og de potensielle mulighetene for å skade 

(retraumatisere). 

Det er dette området oppgaven ønsker å belyse ved å analysere etterforskernes 

kommunikasjon ved de verste øyeblikkene i ungdommens historie med et omsorgsetisk 

traumeperspektiv. Formålet med dette er å synliggjøre mulige kommunikative praksiser som 

kan være skadende (retraumatiserende) eller støttende.   

 

I omsorgsetikken er det grunnleggende prinsipp å unngå å skade. Det innebærer også å se på 

den skade som oppstår som følge av mangel på omsorg i de relasjonene vi er del av 

(Pettersen, 2006, s. 155). Dette vil være i tråd med Politiets etiske retningslinjer (Strand & 

Slettebø, 2009, s. 6) som vektlegger «etisk refleksjon over egen og andres ansattes 

adferd/handlemåter» og føre-var-prinsippet i både operativ tjeneste og forebyggende arbeid 

(Lie, 2015).  
 

Formålet med et avhør er å få mest mulig konkret informasjon om hendelsesforløpet med høy 

bevisverdi (Rachlew & Fahsing, 2015). Det legges vekt på at etterforskeren utvikler en 

positiv relasjon til den avhørte for deretter å videreutvikle dette til en arbeidende relasjon. 

Shepherd og Griffiths (2013, s. 13) beskriver en arbeidende relasjon som en positiv relasjon 

hvor begge parter har en felles forståelse av formålet og hvilke roller de har for å oppnå målet 

med avhøret. Hvor mye omsorg skal til for at dette skjer og kan mangel på omsorg for seg 

selv eller den andre gjøre at dette vesentlig svekkes? Omsorgsetikkens svar på dette, er å 

vektlegge gjensidigheten ved omsorg i profesjonelle asymmetriske relasjoner, og at partene 

vil være nødt til å utveksle emosjoner, kunnskap og informasjon for å nå et felles mål 

(Pettersen, 2012, s. 382).  

 

Politiavhør av traumatiserte ungdommer, som en profesjonell, asymmetrisk institusjonell 

samtale, blir således også en samtale om omsorg. Etterforskernes valg av hvordan de styrer 
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denne samtalen innenfor rammen av politiavhøret belyses her ut ifra et omsorgsetisk 

traumeperspektiv. Formålet med dette er å bidra til en mer reflektert tilnærming til 

empatibegrepet i politiets avhørsmetode K.R.E.A.T.I.V, med særlig fokus på sårbare grupper 

som fornærmede med posttraumatisk stress symptomer, og utvikle verktøy som kan 

implementeres i politiets avhørsmetodikk. Dette kan medføre at den fornærmede gir mest 

mulig pålitelig informasjon uten at det medfører unødvendig potensielt belastende, skadelig 

stress for den fornærmede.   
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2 Teori 
 

Denne delen tar for seg teori som er relevant for å forstå politiets fremgangsmåter i avhør av 

traumatisert ungdom i lys av et omsorgsetisk traumeperspektiv. I oppgaven innebærer 

begrepet omsorgsetisk traumeperspektiv både omsorgsetikk, traumeteori, forskning om 

avhørsmetodikk og kommunikasjonsteori. Teoridelen har en dobbelt funksjon. Den første ved 

at den innfører kriterier fra teori til bruk i analyse redskapene (i dialogen mellom teori og 

empiri). Det andre som bakgrunn for diskusjon av funnene i oppgaven.    

 

2.1 Omsorg  
Carol Gilligan, en av pionerene som skapte grunnlaget for omsorgsetikken, mener omsorg er 

viktig å praktisere fordi det er gunstig for både individer og samfunnet (Pettersen, 2008). 

Omsorg relaterer til god psykisk helse med å gi tilgang på interpersonlige relasjoner. Risan 

(2017a, s. 50) viser at etterforskerne sier de vektla å mestre emosjonelle tilstander i avhøret 

med å vise personlig omtanke, omsorg og medfølelse for ofrene for å få et godt avhør. 

Innenfor avhørsforskning er det perspektivet terapeutisk rettsvitenskap (Therapeutic 

Jurisprudence) som har forhold seg mest til omsorg gjennom å skape generelle prinsipper for 

å fremme best mulig vilkår for utsatte i rettssystemet. 

 

2.1.1 Terapeutisk rettsvitenskap (TJ)  
TJ er et tverrfaglig perspektiv som startet på 1990 tallet med fokus på hvordan er det mulig å 

lage juridiske prosedyrer som fremmer god psykisk helse (Wexler, 2011). I dette perspektivet 

er man opptatt av å bevisstgjøre hvordan loven, legale prosedyrer, rollen til politiet, 

advokater og dommere opererer som terapeutiske (gunstige) eller antiterapeutiske (skadende) 

aktører.  

 

TJ inspirerte forskere og praktikere utforsker hvordan nyttige erfaringer fra andre felt som 

psykiatri, psykologi, kriminologi og sosialt arbeide kan integreres inn i praksiser og lovverket 

innenfor juridisk rett, og samtidig ikke bryte med de grunnleggende juridiske 

prosessrammene (Wexler, 2008). I Skandinavia har forskerne Ulf Holmberg, Kent Madsen 

og Patrick Risan brukt perspektivet i forskning på avhør.  
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Madsen og Holmberg (2015) ser at en vennlig intervjustil i tråd med TJs rammer øker den 

avhørtes opplevelse av sammenheng, og fremmer på den måten god psykisk helse. Samtidig 

støttet intervjustilen hukommelsen slik at de avhørte husket mer informasjon og fikk et 

tydeligere narrativ (Holmberg & Madsen, 2014). Den mer dominante intervjustilen innebar at 

intervjueren ikke hadde noen introduksjon til avhøret, gikk rett på sak, viste negativt 

kroppsspråk, var ikke emosjonelt nærværende, framsto som aggressive og uvennlige. Dette 

medførte dårligere hukommelse og opplevelse av angst (Madsen & Holmberg, 2015).  

 

Forskningen til Holmberg & Madsen er et eksempel på at det er mulig å påvirke den 

fornærmede i avhørssituasjonen både negativt og positivt i forhold til psykisk helse 

(opplevelse av sammenheng). Innenfor TJ definerer situasjoner med potensiale til å skade 

(antiterapeutiske intervensjoner) som «psycholegal soft spots». «Psycholegal soft spots» er 

inspirert av begrepet «legal spots» fra advokatyrket som betyr områder som kan føre til 

fremtidige legale problemer som en rettsak, mens «psycholegal» innebærer en legal 

intervensjon eller prosedyre som kan føre til angst, stress, depresjon (Wexler, 1999, s. 701).   

  

Oppgaven undersøker hva som skjer og hvordan etterforsker møter de potensielt verste 

øyeblikkene (PDVØ) som et «psycholegal soft spot» i et omsorgsetisk traumeperspektiv. I de 

neste avsnittene vil jeg gi en introduksjon til omsorgsetikken og tydeliggjøre 

omsorgsbegrepet ved hjelp av forskning på empati.  

 

2.1.2 Omsorgsetikk 
Oppgaven har et overordnet omsorgsetisk rammeverk med utgangspunkt i hvordan politi og 

rettsvesen kan ivareta potensielt traumatiserte vitner ved politiavhør. Omsorgsetikkens 

grunnleggende holdning er relasjonelt orientert gjennom å praktisere kontekstuell sensitivitet 

(Pettersen, 2008). Kontekstuell sensitivitet innebærer å ha en vilje til å innhente mer 

kontekstuell informasjon ved dilemmaer fremfor å resolutt handle etter abstrakte prinsipper. I 

begrepet kontekstuell sensitivitet ligger det innebygget en holdning av nysgjerrighet hvor 

man orienterer seg mot det relasjonelle for å finne nye løsninger. Å søke kontekstuell 

informasjon fra andre kan støtte evnen til å ta beslutninger i forhold til andres behov.  

 

Foruten en holdning og en vilje til kontekstuell sensitivitet er det prinsippene om ikke å skade 

og moden omsorg som er de primære retningslinjene for handling (Pettersen, 2008). 
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Prinsippet om å ikke skade innebærer også at det å ikke vise omsorg kan skade. Moden 

omsorg i profesjonelle asymmetriske relasjoner innebærer at den profesjonelle har en 

reflektert styring i relasjonen som balanserer behovet til personen det gjelder og seg selv. I 

den profesjonelles styring av relasjonen vil det ligge et mål om å unngå potensielle konflikter 

og etiske dilemmaer gjennom å forholde seg aktivt til omsorg. Omsorgsetikken som etisk 

teori har fokus på å være konfliktforebyggende (Pettersen, 2006). Ved potensielle dilemmaer 

og konflikter legges det vekt på å ta seg tid nok til å innhente den nødvendige kontekstuelle 

informasjon som trengs for å finne en levedyktig løsning. 

 

Ettersom omsorgsetikken ser mennesket som grunnleggende forbundet med andre, innebærer 

en etisk refleksjon å forholde seg til både avhengigheten og sårbarheten av denne 

forbundetheten (Pettersen, 2008). For å kunne betrakte dilemmaer og konflikter kreves det en 

evne til å sette seg i den andres ståsted med empati (co feeling i omsorgsetikken), uten å 

viske ut sine egne grenser. Moden omsorg kjennetegnes ved at den profesjonelle tar ansvar 

for det Isdal (2017) ser på som helserisikoen i sitt eget arbeid. Helserisikoen i sitt eget arbeid 

innebærer fenomener som utmattelse, sekundærtraumatisering og emosjonell smitte.  

 

Innenfor omsorgsetikken vektlegges det å forholde seg til både naturlig omsorg og etisk 

omsorg (Nodding, ref i Pettersen, 2008, s. 60). Naturlig omsorg er definert som at vi handler 

spontant ut ifra den andres behovfordi vi ønsker å gjøre det, mens etisk omsorg oppstår ved at 

vi respondere på den andres behov først gjennom refleksjon, deretter med en handling av 

forpliktelse. Med utgangspunkt i naturlig og etisk omsorg, og begrepet kontekstuell 

sensitivitet skal jeg se på nyere empatiforskning for å tydeliggjøre empati begrepet i 

avhørssituasjonen.  

 

2.1.3 Empati 
Empati i profesjonell yrkesutøvelse ses her på som et komplekst fenomen av affektive, 

kognitive og beslutningstakende elementer som påvirker hverandre (Gerdes, Lietz & Segal, 

2011).  

 

Affektiv empati er en medfødt evne til å gjenkjenne grunnemosjoner, ansiktsuttrykk og 

intensjoner hos den andre (Nerdrum, 2011). Denne delen er ikke viljestyrt og er ufrivillige 

reaksjoner aktivert av ytre påvirkninger som skaper en affektiv respons (Geiger, Gerdes, 
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Lietz, Segal & Wagaman, 2017). Den affektive responsen gir oss muligheten til å kjenne hva 

den andre føler, ofte beskrevet som en opplevelse av resonans. Affektiv empati har klare 

likheter med naturlig omsorg og kan oppleves som en impuls til å beskytte den andre 

(Decety, 2011; Tomova et al., 2017).  

 

Kognitiv empati inneholder en prosessering av den affektive responsen og å ta den andre 

personens perspektiv. Prosessering av den affektive responsen innebærer emosjonsregulering, 

evnen til å ta andres perspektiv og selvbevissthet, og gir oss muligheten til å forstå den andres 

følelser, sansninger og intensjoner (Geiger et al., 2017). Dette gir muligheten til å handle ut 

fra refleksjon, som er utgangspunktet for etisk omsorg (Pettersen, 2008).  

 

Å ta bevisste avgjørelser innebærer å gå inn i mellommenneskelige møter på en måte som 

gjør at følelser kan være tilstede og oppdages (Gerdes et al., 2011). Dette krever kompetanse 

på kontekstuell forståelse og prosessferdigheter. Prosessferdigheter innebærer å skape en god 

arbeidsallianse for det mål relasjonen har. Kontekstuell forståelse og prosessferdigheter blir 

her sett på som sentrale bestanddeler av begrepet kontekstuell sensitivitet.  

 

Definert uti fra Gerdes et al. (2011, s. 86) perspektiv er empati ikke bare en tilstand, det er 

også en handling motivert av affekt og kognisjon. Det varierer stort i forhold til individuelle 

ferdigheter og disposisjoner om alle tre elementene, og hvor mye av hver det er tilstede i en 

situasjon. Det er disse tre dimensjonene, affektive, kognitive og beslutningstakende, 

etterforskernes traumeresponser blir vurdert etter. Ved empati er en oppmerksomheten som 

du holder på den andre, i prinsippet nøytral og en ikke vurderende prosess (Nerdrum, 2011).  

 

2.2 Traumeperspektivet 
I dette avsnittet gis det en innføring i Post Traumatisk Stress Symptomer og Syndrom. Det 

blir redegjort for hukommelsesprosesser ved PTSD ved hjelp av dobbeltsporet 

representasjonsteori. Hvordan de verste øyeblikkene påvirker den utsatte og deres beskrivelse 

av traumehistorien blir belyst med forskning på hotspots. Tilslutt ser jeg på 

nøkkelintervensjoner ved behandling av PTSD med bakgrunn i evidensbaserte traumeterapier 

og begrepet retraumatisering. 
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2.2.1 ICD-11 og PTSD 
Oppgaven tar utgangspunkt i PTSD-diagnosen slik den er foreslått i den nye ICD-11. 

Bakgrunnen for dette er at i det nye utkastet til ICD-11 har man under utviklingen fokusert på 

at PTSD diagnosen skal både bli mer funksjonell for forskning og enklere å bruke diagnostisk 

(Maercker 2013). Dette kan være relevant for en yrkesgruppe som politiet for å lettere 

implementere et omsorgsetisk traumeperspektiv.  

 

Utgangspunktet for PTSD diagnosen i ICD-11 er eksponering for en ekstremt truende eller 

skremmende hendelse som for eksempel å ha vært på Utøya under terrorangrepene (World 

Health Organization, 2018). Diagnosen er karakterisert ved: 

- Gjenopplevelse i nåtiden i en form av levende påtrengende minner, flashbacks eller 

mareritt. De er ledsaget av overveldende emosjoner som frykt, skrekk eller sterke fysiske 

sansninger.  

- Unngåelsesatferd enten av tanker eller minner, eller unngåelse av aktiviteter, situasjoner 

eller mennesker som minner om hendelsen/-ene.  

- En forhøyet opplevelse av trussel som vises gjennom hyperårvåkenhet og oversensitiv 

skvettrefleks (startle) på stimuli som for eksempel uventet lyd. 

Det er vanlig å oppleve stress reaksjoner etter en potensiell traumatisk hendelse og 

symptomene blir da sett på som post traumatisk stress symptomer (PTS). Symptomene skal 

ha eksistert ca. minst en måned og medføre funksjonsnedsettelse i personlige, familiære, 

sosiale, utdanningsrelaterte, arbeidsmessige områder av fungering for å få en PTSD diagnose.  

 

I ICD-11 diagnosen er gjenopplevelse, unngåelsesatferd og en forhøyet opplevelse av trussel 

kjernesymptomene (World Health Organization, 2018). De samme symptomene er også 

sentrale i begrepet hotspots som er utgangspunktet for å definere potensielt de verste 

øyeblikkene. Videre i oppgaven blir denne kunnskapen innlemmet i en forståelse av et 

omsorgsetisk traumeperspektiv i forbindelse med avhør av traumatiserte.  

 

2.2.2 Hotspots og påtrengende minner 
Grey et al. (2001, s. 367, egen oversettelse) definerer en «hotspot som en spesifikk del av et 

traumeminne som skaper høye nivåer av emosjonelt stress. Traumeminnet kan være 

vanskelig å fremkalle med vilje og er forbundet med intens gjenopplevelse av aspekter av 

traumet».  
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Det vil si at når hotspoten (traumeminnet) blir aktivert, får den utsatte en detaljert og levende 

gjenopplevelse av minnet som om det foregår i nåtid (flashbacks). Flashbacks er her definert  

som levende påtrengende minner hvor gjenopplevelse i nåtid kan variere fra en flyktig 

sansning til en fullstendig frakobling fra det nåværende miljø (Maercker et al 2013, s. 201).  

Ufrivillige påtrengende minner er en vanlig reaksjon blant mange psykiske lidelser, men ved 

PTSD er det et særpreg at minnet oppleves som det foregår i nåtid (Brewin et al., 2010). 

Holmes, Grey og Young (2005) har vist at innholdet i gjenopplevelsen av påtrengende 

minner og innholdet i klientens hotspot samsvarer i 77 % av tilfellene. 

 

De tilstandene og emosjonene som foregår i øyeblikket ved den traumatiske hendelsen (peri-

traumatiske), blir sett på som direkte konsekvenser av de livstruende omstendighetene, mens 

reaksjonen på de peritraumatiske emosjonene blir sett på som sekundære emosjoner (Grey et 

al., 2001). Et eksempel på dette er en person som blir lammet av frykt ved et overfall (peri-

traumatisk emosjon), men skammer seg over dette i etterkant (sekundær emosjon). Dette er 

viktig her fordi de peritraumatiske emosjonene henger sammen med påtrengende minner, 

mens de sekundære emosjonene er mer knyttet til ruminering (grubling) (Brewin & Hinshaw, 

2014; Ehlers, Hackmann & Michael, 2004; Ehring & Ehlers, 2014).     

 

Ruminering defineres her som å passivt fokusere sin oppmerksomhet på negative emosjonelle 

tilstander som depresjon, dets symptomer, og det å tenke gjentagende om årsaker, meninger 

og konsekvenser av den tilstanden (Ehlers et al., 2004, s. 250). Ehlers et al. (2004) undersøkte 

forskjellen mellom påtrengende minnner og ruminering, og så at skam var assosiert til 

ruminering, mens angst, hjelpeløshet, nummenhet og trussel var større ved den traumatiske 

hendelsen enn når de erfarte det påtrengende minnet. Følelser som sinne og sorg var større 

når de erfarte de påtrengende minnene enn ved den traumatiske hendelsen.  

 

Sekundære emosjoner ved PTSD blir ofte skapt av problematiske antagelser som 

vedlikeholder traumesymptomene (Ehlers & Clark, 2000). Problematiske antagelser er som 

for eksempel utsagn som «det er ikke trygt noe sted» gjør at opplevelsen av en nåtidig trussel 

kan forsterkes. Innenfor terapi ser man viktigheten av å skille mellom ruminering (grubling) 

og påtrengende minner fordi de trenger to forskjellige terapeutiske strategier (Ehlers, 2013). 

Ruminering trenger kognitiv restrukturering som innebærer å endre de negative 

tankemønstrene som er skapt av traumet. Påtrengende minner trenger reliving (eksponering) 
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som innebærer å bli guidet inn i å gjenoppleve hotspotene ved å gjengi hotspoten så detaljert 

som mulig. Det interessante er at når den utsatte blir veiledet til å gjengi hotspoten så detaljert 

som mulig (eksponering), kommer det ofte flere detaljer fra minnet (Brewin & Hinshaw, 

2014) samtidig som det reduserer både intensitet og mengde av gjenopplevelse (Speckens, 

Ehlers, Hackmann & Clark, 2006) og kan utløse spontan kognitiv restrukturering fordi den 

utsatte får ny informasjon (Grey, Young & Holmes, 2002).  

 

Overnevnte er fenomener som både påvirker og endrer hukommelsen, og vil derfor være 

relevant for avhørssituasjonen. PTSD skaper en forstyrrelse i hukommelsen (Brewin, 2003) 

og vil således ha betydning både for innkoding og gjenopphenting av minner. Brewin et al. 

(2010) har videreutviklet teorien om dobbeltsporet representasjonsteori (DRT) for å integrere 

inn forståelsen av invaderende minner og bilder, og begrunne modellen i spesifikke hjerne-

signalveier og prosessering. Modellen var opprinnelig inspirert og begrunnet av klinisk 

erfaring og hormonelle påvirkninger av hukommelsen (Brewin, Dalgleish & Joseph, 1996), 

og forholdt seg til verbalt tilgjengelige (VAM) og situasjonstilgjengelige minner (SAM). I 

videreutviklingen har teorien blitt forankret i nyere kognitiv nevrovitenskap med et særlig 

fokus på ny forskning innenfor romlig forståelse, visuell prosessering av informasjon og 

hukommelse.  

 

2.2.3 Dobbeltsporet representasjonsteori (DRT)  
Brewin et al. (2010) mener at det er to typer minnerepresentasjoner som er vesentlige ved 

PTSD representert i to parallelle minnesystemer. C-minne (kontekstuelt minne, tidligere 

VAM ) er et produkt av prosessering i ventrale visuelle strøm og mediale tinninglappen og S-

minne (sansebasert minne, tidligere SAM) er et utfall av prosessering i dorsale visuelle strøm, 

amygdala og insula. Tabellen nedenfor viser karakteristikkene for de forskjellige 

minnesystemene (Brewin et al., 2010, s. 222, egen oversettelse). 
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Variabel C-minne S-minne 

Relaterte begreper Allosentrisk, tilskuer 

uavhengig, strukturert, 

abstrakt, verbalt tilgjengelig 

Egosentrisk, tilskuer 

avhengig, beskrivende, 

situasjonelt tilgjengelig 

Tilgang Viljebasert og ikke 

viljebasert 

Ikke viljebasert, matchende 

input (triggere) 

Støtter Integrasjon av tidligere 

kunnskap, simuleringer, 

kommunikasjon 

Øyeblikkelig handling, 

automatiske responser 

Visuelt område (Scope) Oppmerksomhets område Hele det visuelle feltet 

Visuelt prosesserende strøm Ventral Dorsal 

 

Brewin et al. (2010) mener at C-minnet er basisen for det autobiografiske minnet, og C-

representasjoner brukes for å skape meningsfulle fortolkninger av en hendelse. S-minnet er 

basisen for det sensoriske minnet, og S-representasjonene er den ubevisste sensoriske 

kodingen som foregår i øyeblikket. S-representasjonene er ikke umiddelbart tilgjengelige for 

bevisstheten og er derfor vanskelig å endre. Ved hverdagslige lavintense situasjoner gir S- 

representasjonene (sensoriske data) informasjon til C-minnet, og blir relativt raskt borte og 

lite tilgjengelige. Ved høyintense begivenheter som på Utøya blir både S-og C- 

representasjonene sterkere kodet, men tilgangen til C-representasjonene svekkes (ventral 

strøm svekkes) og S- representasjonene blir forsterket (dorsal strøm). Samtidig blir 

forbindelsen mellom C-representasjonene og S-representasjonene hemmet. Dermed får du et 

minne hvor den traumatiske begivenheten kodes med lite og svekkete C-representasjoner. 

Dette er bakgrunnen for at gjenopplevelse kan oppstå ved lignende perseptuelle triggere via 

S-representasjoner eller via aktivering av den svekkede korresponderende C-

representasjonen. Uti fra dette mener Brewin at kjernen i PTSD er en manglende 

minneintegrasjon hvor bildene i gjenopplevelsen aktiveres fra S-representasjonen uten 

regulerende innflytelse av C-representasjonene.  

 

Ved eksponering av hotspoten i terapi kan det oppstå en prosessering av hotspoten som gjør 

at S-representasjonene blir mindre intense og etterhvert etableres de manglende C-

representasjonene med resultat at den høyintense begivenheten prosesseres og nedreguleres. 

Med dette menes det at den utsatte kan håndtere de påtrengende minnene og sette disse inn i 
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en meningsfull tidsriktig kontekst (Brewin et al., 1996). Teoretisk sett vil dette også kunne 

være konsekvensen av et godt avhør, men det finnes det foreløpig ingen forskning på.  

 

DRT vil kunne belyse fenomener i avhør som for eksempel fragmenterte deler av avhøret 

som har høy emosjonell intensitet, hukommelseshull eller at den fornærmede plutselig 

gjenkaller en mengde detaljer han eller hun tidligere ikke har hatt tilgang til. Foruten å bygge 

på forutgående forskning underbygges teorien av forskning på kontekstuell prosessering 

(Glazer, Mason, King & Brewin, 2012), forminsket hjernemasse hos PTSD pasienter med 

flashbacks i de delene som er koblet til den ventrale visuelle strøm (C-representasjoner) 

(Kroes, Whalley, Rugg & Brewin, 2011), at flashbacks var assosiert med aktivitet til den 

dorsale strøm (S-representasjonene) mer enn relaterte områder i den mediale tinninglapp (C-

minne) (Whalley et al., 2013).  

 

Normal visuell gjenkallelse av minner er en topp–ned prosess ved hjelp av C-

representasjonene med generering av egosentrisk visuelle bilder som tillater reaktivering av 

tilsvarende bilder lagret i S-representasjonene. Hvis minneintegrasjonen ikke skjer, som ved 

hotspots, vil det kunne foregå en kontinuerlig autonom aktivering i nervesystemet som 

forsterker opplevelse av en trussel i øyeblikket (Brewin et al., 1996). Hvis et vitne med mye 

traumatisk stress blir avhørt innebærer dette at det å spørre inn til hotspots kan øke den 

emosjonelle aktiveringen og redusere opplevelsen av trygghet før en eventuelt vellykket 

eksponering reduserer symptomene.  

 

2.2.4 Hotspots er en del av traumeminnet som utløser høyt emosjonelt 

stress  
Ettersom en del av det intense emosjonelle minnet i hotspoten (S-representasjonen) ikke er 

integrert inn C-minnet, forsterkes opplevelsen av en nåtidig trussel fordi hendelsen ikke er 

kontekstualisert inn i lineær tid.  Dette kan utløse automatiske responser som 

hyperårvåkenhet og utløsning av skvettrefleksen (startle) (Blumenthal, 2015) eller 

unnvikende øyekontaktmønster (Steuwe et al., 2014). Ehlers et al. (2002) har vist at 

påtrengende minner hovedsakelig var knyttet til stimuli som var tilstede rett før de øyeblikk 

av traumet med mest emosjonell påvirkning. Disse stimuliene blir signaler som aktiverer 

kroppens alarmberedskap (traumepåminnere) når de blir møtt igjen. Et eksempel på dette er 

at ungdommene på Utøya opplevde skudd rett før forstod hva som foregikk, og det viser seg 
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at lyden av skudd er en av de kraftigste traumepåminnerne i etterkant (Glad, Jensen, Hafstad 

& Dyb, 2016). Ved manglende integrasjon av S-representasjonene i C-minnet kan det oppstå 

problematiske antagelser som er en viktig del av den emosjonelle aktiveringen (Ehlers & 

Clark, 2000) og det viser seg at de fleste av disse er mer knyttet til en psykologisk enn fysisk 

trussel (Grey og Holmes, 2008; Nijdam et al., 2013).  Conway og Pleydell-Pearce (2000) 

mener at spesielt følelser av å være overrasket og en opplevelse av at det er uvirkelig, 

etterfulgt av en problematisk antagelse av å være i livsfare kan føre til påtrengende minner.  

 

Grey og Holmes (2008) har vist at i tillegg til symptomer som hjelpeløshet, angst og skrekk 

kan hotspoten inneholde andre sterke følelser av sinne, skam, sorg og avsky. Den manglende 

integrasjonen av de emosjonelle tilstandene i hotspoten, og den problematiske antagelsen kan 

skape disorganiserte traumeminner og muligens disorganiserte traumenarrativer (Ehlers & 

Clark, 2000). I neste avsnitt vil jeg se på hvordan hotspotene viser seg ved gjenfortelling av 

traumehistorien.  

 

2.2.5 Hotspots og gjenfortelling 
Innenfor kognitive traumeterapier brukes gjenopplevelse (reliving) som en viktig bestanddel 

av terapien. Klienten blir guidet til å beskrive mest mulig detaljer og fortelle historien i nåtid 

(presens). Her presenteres kriteriene for hva som er en hotspot ved gjenfortelling med 

utgangspunkt i Holmes (2002) sin hotspotprotokoll, og nye funn fra relevant forskning på 

traumenarrativer.  

 

Ved potensielle hotspots viser det seg ofte hørbare eller visuelle endringer i affekt. Eksempler 

på dette er å plutselig bryte ut i tårer, begynner å skjelve eller å svette mye. Denne erfaringen  

viser seg også i Nijdam et al. (2013) sin studie.  

 

Det andre tegnet på en hotspot er at klienten begynner å beskrive historien i fortid istedenfor 

nåtid. Utgangspunktet i strukturert gjenopplevelse er å snakke om hendelsen som om det var 

nåtid. Jelinek et al. (2010) har vist at når PTSD-utsatte snakker om hendelsen med en 

instruksjon om å beskrive hendelsen så detaljert som mulig uten å guide inn i gjenopplevelse 

med fokus på å snakke i presens, forteller de mer i nåtid enn fortid enn de som ikke har 

PTSD. Jelineks vinkling er mer relevant for avhørssituasjonen da de fornærmede 
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ungdommene ikke blir instruert til å snakke i presens når de skal beskrive hva som har 

skjedd.   

 

Det tredje tegnet på en hotspot er at personen skifter fra et førstepersons perspektiv til et 

tredjepersons perspektiv Dette kan være et tegn på dissosiasjon. Dissosiasjon er definert 

veldig forskjellig i faglitteraturen, og her vil jeg fokusere på symptomet frakobling som kan 

opptre ved peritraumatisk dissosiasjon (Holmes et al., 2005). Frakobling viser seg som en 

forandret bevissthet med en seperasjon fra deler av vanlig opplevelse, som: Opplevelse av 

egen kropp, opplevelse av seg selv og opplevelse av omverdenen. Dissosiasjon er et vanlig 

tegn ved hotspots (Grey et al., 2002).  

 

Det fjerde tegnet på en hotspot at bestemte deler av en begivenhet «whizzed through» som 

betyr at personen beskriver mye detaljer før og etter den traumatiske hendelsen, men gir lite 

beskrivelser av selv hendelsen. Dette støttes av Brewin (2016) som skiller mellom globalt og 

lokalt nivå i et narrativ av en hendelse, og mener forskning viser at det ikke er særlig forskjell 

på det globale nivået (C-minnet) mellom de som har og de som ikke har PTSD. Det globale 

nivået er å gi en hendelse kontekst, temporal (tidsmessige) organisering, den kausale 

forbindelsen mellom elementene i historien og hvordan elementene er organisert inn i temaer. 

Mens det lokale nivået (S-minnet) kun blir tilgjengelig når man fokuserer på de verste 

øyeblikkene (potensielle hotspots) ved å kreve en detaljert fortelling. Da kommer det ved 

hotspots (som en del av PTSD symptomer) frem fragmentering av historien, disorganiserte 

tanker og manglende hukommelse.  

 

Det femte tegnet på en hotspot er at personen ikke husker noen detaljer fra hendelsen, noe 

som kan være et tegn på en sterk S-representasjon med ingen eller svært svak tilknyttet C-

representasjon.  

 

Filkuková et al. (2016) har i fra forskning på Utøya vist at ungdommer med høye PTSS (post 

traumatisk stress symptomer) har narrativer med flere eksterne og mindre interne beskrivelser 

av hendelsen samt mer beskrivelse av dialog og færre organiserte tankerekker. Jelinek et al. 

(2010) har vist tidligere at narrativene til PTSD-utsatte er mer preget av uferdige tanker om 

hendelsen. Begge deler kan være et tegn på manglende integrasjon i C-minnet. 
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2.2.6 Hotspots og unngåelsesatferd 
Alle tegnene fra hotspotmodellen kan være indikasjoner på mulig (ikke bevisst) unngåelse av 

og beskyttelse fra stressende emosjonelle tilstander i personen (Holmes, 2002). Samtidig er 

det vanlig å utvikle unngåelsesatferd for traumepåminnere og trygghetssøkende atferd for å 

unngå aktivere flashbacks for det er så ubehagelig å oppleve dem (Ehlers, 2013). 

Traumepåminnere kan være for eksempel lyder, lukter, steder, mennesker som trigger de 

kroppslige reaksjonene og/eller emosjonene personen opplevde under hendelsen (hotspoten). 

Det vil si at ungdommene i studien kan ha utviklet både unngåelsesatferd inne i seg og i 

forhold til omverdenen, som etterforskeren måtte forholde seg til.   

 

Unngåelsesstrategier, høyt emosjonell stress og gjenopplevelse av hendelsen er fenomener 

som etterforskeren vil kunne møte i avhørssituasjonen. Brewin et al. (1996) mener at særlige 

kjennetegn ved terapi av traumatiserte er å alternere mellom gjenopplevelse og unngåelse av 

traumerelaterte minner. Etterforskeren vil med stor sannsynlighet stå overfor det samme 

dilemmaet, men med et annet formål enn terapi. Formålet i terapi er å hjelpe klienten til å 

bearbeide traumene, mens politiavhøret har et lovpålagt formål i å få sammenhengende og 

detaljerte forklaringer. Selv om politiet har et annet formål kan ikke politiet unngå å ta 

hensyn til at de intervensjoner de gjør kan være terapeutiske eller 

belastende/retraumatiserende (skadende). Politiets intervensjoner kan da utfordre 

ungdommens evne til å regulere traumatisk stress.  

 

Ungdommens evne til å regulere traumatisk stress som er i hotspoten er sterkt preget av 

eventuell tidligere traumehistorie og hvilke mestringsferdigheter personen har lært seg 

gjennom samspill med de nærmeste omsorgspersoner (andre-regulering) (Nordanger & 

Braarud, 2017). Dette innebærer at ungdommen vil ha forskjellig grad av evne til 

egenregulering og til å ta imot reguleringsstøtte (andre-regulering) av traumatisk aktivering 

(arousal) i møte med etterforsker. Avhørssituasjonen gjør at etterforsker må forholde seg til 

ungdommens reguleringskapasitet samtidig som etterforsker forholder seg til 

unngåelsesatferden. Dette er utgangspunktet for å vurdere hvilke intervensjoner som er 

støttende ved traumatisk stress i politiavhør.  
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2.2.7 Nøkkelintervensjoner ved traumatisk stress og PTSD 
Hobfoll et al. (2007, s. 285-286) fokuserer på hvilken kunnskap førstelinjetjenesten bør ha i 

større katastrofer om traumer for å gi hensiktsmessige intervensjoner. Hovedkategoriene for 

intervensjon er oversatt til norsk av Nilsen et al. (2017) og er å støtte en opplevelse av 

trygghet, bidra til å berolige de pårørte, styrke deres tro på egen mestringsevne og på 

kollektiv mestringsevne, fremme tilknytning til andre i sosiale nettverk og gi håp.  

 

Intervensjonene har som bakgrunn at en traumatisk katastrofe er overveldende, at det er tap 

av ressurser (både på en materielt og personlig plan), tap av trygge steder og opplevelse av 

trygghet i egen kropp, opplevelse av meningsløshet og manglende tro på rettferdighet. 

Hobfoll et al. (2007) vektlegger å ha kunnskap om traumer for å ikke sykeliggjøre 

reaksjonene hos de berørte, men kunne normalisere traumereaksjonene og hjelpe dem å bryte 

ned utfordringene i små håndterbare enheter.  

 

Innenfor terapi-forskning har syv traumepionerer av empiriske støttede psykoterapier 

kommet frem til seks nøkkelintervensjoner som er kritisk ved PTSD (Schnyder et al., 2015). 

Konklusjonen av intervensjoner for å motvirke og behandle traumerelaterte tilstander som 

PTSD er: a. Psykoedukasjon om traumer, b. Emosjonsregulering og mestrings ferdigheter, c. 

Imaginær eksponering, d. Kognitiv prosessering, restrukturering og/eller menings skapelse, e. 

Å forholde seg aktivt til emosjoner, f. Reorganisering av hukommelsesfunksjoner og 

skapelsen av sammenhengende traumenarrativ.  

 

Nøkkelintervensjonene er sammen med empatiforskningen utgangspunktet for 

operasjonaliseringen av støttende og belastende traumeresponser i analysedelen. Hvis det er 

mange belastende traumeresponser oppstår det mulighet for retraumatisering. 

 

2.2.8 Retraumatisering 
Retraumatisering er ikke et entydig definert begrep innenfor psykologien og lite forsket på 

(Schock & Knaevelserud, 2013). Her bruker jeg Follette og Duckworth (2012, s. 2, egen 

oversettelse) som definerer retraumatisering som; «retraumatisering er traumatiske stress 

reaksjoner, responser, og symptomer som skjer på grunn av flere eksponeringer til hendelser 

som er fysisk, psykologisk eller begge deler». I avhørssituasjonen vil dette være psykologisk 

gjennom at avhørssituasjonen aktiverer traumepåminnere eller det å gjenfortelle historien kan 
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aktivere traumeresponser som gjør at de opplever at traumet skjer igjen (gjenopplevelse som 

om det skjedde nå), hyperårvåkenhet og/eller unngåelsesatferd. Dette kan innebærer at 

erfaringen av å bli avhørt øker mengden PTS symptomer og i verste tilfelle øker sjansene for 

å utvikle PTSD. Det er ikke gjort studier på retraumatisering og politiavhør, men det er gjort 

forskning på asylavhør av traumatiserte asylsøkere. Denne viser at de traumatiserte 

asylsøkerne fikk en signifikant økning av påtrengende minner etter avhøret (Schock, Rosner 

& Knaevelsrud, 2015).  

 

2.3 Politiets avhørsmetodikk  
I Norge har vi en generalist politiutdanning, noe som innebærer at etterforskerne har en bred 

grunnutdanning på bachelornivå. Hoel og Christensen (2016, s.3) har vist at de fleste som 

velger å bli politi, gjør det ut ifra et «etisk valg forankret i grunnleggende verdier tilegnet 

gjennom interaksjon med mennesker som har betydd mye for studenten». Gjennom å være i 

praksis under og etter utdanning utvikles etterhvert et særegent politiblikk med øye for små 

detaljer for å forebygge at noe galt kan skje og å være føre var (Finstad, 2013; Lie, 2015). 

Dette er grunnleggende holdninger som politibetjentene tar med seg inn i avhørssituasjonen. 

Det brukes ingen spesifikk avhørsmetodikk for traumatiserte i Norge. Her gis det en 

innføring i K.R.E.A.T.I.V som er avhørsmetodikken som det undervises i på politihøyskolen 

og deretter etterutdanningen i avhør av barn, ungdom og sårbare personer.  

 

2.3.1 K.R.E.A.T.I.V 
Norsk politis avhørsmetodikk, K.R.E.A.T.I.V, baserer seg på kjerneverdier og prinsipper som 

gjenspeiles i bokstavene: Kommunikasjon, Rettsikkerhet, Etikk og Empati, Aktiv 

bevisstgjøring, Tillit gjennom åpenhet og Vitenskapelig forankring (Rachlew & Fahsing, 

2015). Avhørsmodellen har seks faser: 1. Planlegging og forberedelse, 2. Kontaktetablering, 

3. Fri forklaring, 4. Sondering, 5. Avslutning, 6. Evaluering. K.R.E.A.T.I.V er en 

forskningsbasert metodikk og baserer seg særlig på forskning innenfor kommunikasjonsteori, 

beslutningspsykologi og vitnepsykologi.  

 

I alle fasene av avhøret, særlig ved kontaktetablering og i avslutningsfasen, er metakontrakter 

og metakommunikasjon viktig for kommunikasjonsprosessen. K.R.E.A.T.I.V definerer 

metakontrakt som at man «ikke setter i gang selve avhøret før tillit og forståelse er etablert» 

(Fahsing, 2018). Med metakommunikasjon mener de å forklare bakgrunnen og betydningen 
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av avhøret, legge opp til at fornærmede kan stille spørsmål etter behov, og det å snakke om 

selve avhørssituasjonen (Fahsing, 2018). Empati for den fornærmede vektlegges i alle fasene 

for å skape en empatisk og respektfull atmosfære (CTI 2017). 

 

K.R.E.A.T.I.V benytter seg av beslutningspsykologi for å sikre seg mest mulig objektivitet i 

avhøret. Etterforskerne trenes opp til å reflektere over mulige kognitive «bekreftelsesfeller» 

(confirmation bias). En «bekreftelsesfelle» kan defineres som en iboende menneskelig 

tendens til å søke etter, tolke og bekrefte informasjon som bekrefter en hypotese. Dette kan 

være utfordrende ettersom bekreftelsesfellene kan være ubevisste og være del av 

etterforskerens defensive unngåelsesstrategier (Shepherd & Griffiths, 2013, s. 8). Shepard 

sier “Defensive avoidance is a decision to minimize the mental demands and to evade the 

complexity and implications of detail. It is characterized by taking the ‘short cut’ as much as 

possible”. For å unngå bekreftelsesfeller og defensive unngåelsesstrategier trenes 

etterforskerne til å jobbe med alternative hypoteser før avhøret starter. Deretter testes 

hypotesene (abduksjon) som ligger lengst borte fra det potensielle beviset under avhøret. 

Formålet med den abduktive prosessen er å avgjøre hvilken av hypotesene som passer best, 

og fordi etterforskningen søker informasjon som kan bevise den siktedes uskyld, 

operasjonaliseres uskyldspresumpsjonen. Uskyldspresumpsjonen er kravet enhver har på å bli 

behandlet som uskyldig inntil man måtte være endelig domfelt i en rettsak (Rachlew & 

Fahsing, 2015). For at dette skal fungere godt er det viktig hvordan etterforsker stiller 

spørsmål for å få en vitnebeskrivelse som er pålitelig.  

  

Idealet for et godt politiavhør er å få vitneutsagn som er minst mulig påvirket. Det vil si at 

bevisstyrken er best i informasjon som har kommet frem i den frie forklaringen (Rachlew & 

Fahsing, 2015). Den frie forklaringen ses ofte metaforisk som hvit snø, og de videre spørsmål 

som fotavtrykk (Rachlew 2018, kurs i K.R.E.A.T.I.V). Ved spørsmålstilling i 

sonderingsfasen forholder avhører seg til et pålitelighetshierarki (Griffith & Milne 2006). 

Øverst er åpne spørsmål (fortell, beskriv, forklar), deretter sonderende spørsmål (hva, hvem, 

hvor, hvordan, når, hva var årsaken) og nederst ledende spørsmål (lukkete spørsmål, 

alternativgivende). Jo høyere oppe i hierarkiet desto mer pålitelig.  

 

Etterforskerne bruker etter eget skjønn minneforsterkende teknikker som gjenskaper 

psykologisk kontekst ved for eksempel skifte av rekkefølge, skifte av perspektiv og detaljert 

gjennomgang av minnebilder (Fisher & Geiselman, 1992). Minner lagres i nettverk av 
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informasjon og jo flere strategier for gjenkallelse avhører bruker, desto mer tilgjengelig kan 

minnet bli (Magnussen, 2017, s. 142). Etterforskeren er opplært til å forholde seg til at det er 

mange feilkilder i vitnebeskrivelser siden hukommelsen er konstruktiv og er påvirkelig for 

desinformasjon (Magnussen, 2017). Under selve lagringen av minnet (innkoding) er vi 

påvirket av de forventninger vi har til verden rundt oss basert på tidligere erfaringer, og i 

tillegg har vi også en begrenset evne til å registrere detaljer (Baddeley, 2015). I tillegg har vi 

ytre omstendigheter som påvirkninger fra andre vitner og media som påvirker hukommelsen 

vår (Magnussen, 2017). 

 

2.3.2 Avhør av barn, ungdom og sårbare personer 
Politihøyskolen har en egen etterutdanning for etterforskerne i avhør av barn og ungdommer 

hvor det vektlegges å utvikle kommunikasjonskompetanse for å øke bevisverdien i barns, 

ungdommer og sårbares utsagn. Avhørene bruker den dialogiske samtalemetoden (DCM). 

DCM ble utviklet i Gamst og Langballe (2004) doktorgrad. Samtalemetoden har en 

fasetilnærming som har likheter med K.R.E.A.T.I.V, men flere faser for både å tydeliggjøre 

overgangene og ha muligheten for en oppfølgende fase.  

 

Innenfor DCM legges det stor vekt på å metakommunisere i alle fasene og støtte barn og 

ungdom til å få muligheten til å fortelle mest mulig, og på den måte også få en detaljert 

fortelling om hendelsen. Temaorganisering og temautvikling er en sentral del av metodikken. 

Jeg vil her særlig trekke frem hvordan dette gjøres i sonderingsfasen. I sonderingsfasen 

kommuniseres det ut ifra hvilket lag barnet snakker fra (ytre, midtre og indre) for å få mest 

mulig fyldige innholdsbeskrivelser. Ytre lag er knyttet til kontekst, midtre til handling og den 

indre til beskrivelse av opplevelser (Gamst, 2011; Gamst & Langballe, 2004). Hvis 

etterforsker skifter lag kan dette bli kategorisert som et tematisk brudd. På neste side er 

lagene beskrevet mer detaljert.  
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TRE BESTEMTE LAG I ET OVERORDNET KJERNETEMA TILPASSET AVHØR AV TRAUMATISERT 
UNGDOM MED UTGANGSPUNKT I (GAMST & LANGBALLE, 2004) 

Indre lag Midtre lag Ytre lag 

Informasjon om følelser og 
opplevelser 

Informasjon om handling 
Informasjon om 
kontekst 

Beskrivelser av: 
Følelser før, under og etter 
opplevde PDVØ 
Smak, lukt, farge, konsistens 
Tvang, trusler, instruksjoner 
Skyld, selvbebreidelse 
Hemmeligholdelse 
Konsekvenser av å avsløre; tanker 
om fremtiden, redsler, ønsker 
Styrke og lettelse når historien er 
fortalt 

Beskrivelser av: 
Gjerningmannens handlinger 
Samhandling mellom 
gjerningsmann og ungdom 
Samhandling med andre 
involverte personer 
Gjengivelse av samtaler 
Gjerningsmannens 
reaksjonsmønstre 
Uvanlige/plutselige hendelser 

Beskrivelser av: 
Gjerningmannens 
utseende 
Påkledning 
Posisjoner 
Gjenstander 
Sted, rom, 
innredning 
Tid 
Spesielle, uvanlige 
detaljer 

 

Hvis etterforskeren introduserer et brudd fra et lag til et annet i samtalen med ungdommen for 

eksempel beskrivelser av følelser for å beskrive kontekst, gjør det ofte at ungdommen slutter 

å fortelle. Tematiske brudd er en del av hemmende kommunikasjonsformer i DCM. DCM 

definerer hemmende kommunikasjonsformer som lukkete spørsmål, ledende spørsmål, passiv 

lytting og tilslørende spørsmål (Gamst, 2011; Gamst & Langballe, 2004). I denne oppgaven 

legges det særlig vekt på polariteten aktiv og passiv lytting, og projisering. Med aktiv lytting 

menes bekreftende utsagn, gjentagelse av hva ungdommen sier, oppsummering, og bruk av 

pauser og stillhet. Passiv lytting er knyttet til overhøring og/eller plutselig skifte av tema. 

Overhøring innebærer at etterforsker ikke forholder seg til ungdommens utsagn og kommer 

med et nytt spørsmål som kan bryte ungdommens tankerekker og hukommelse.  Plutselig 

skifte av tema betyr at etterforsker skifter lag (ytre, midtre, indre) i samtalen om et overordnet 

tema. Projisering er å ilegge ungdommen følelser som etterforsker mener ungdommen har. 

Ofte er dette etterforskerens egne følelser (Gamst, 2011; Gamst & Langballe, 2004). 
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2.4 Kommunikasjon i avhør 
I denne delen vil jeg først se på avhøret, ikke bare som en samtale om få en detaljert 

beskrivelse av hendelsesforløpet, men også som en samtale om omsorg. Deretter viser jeg til 

Batesons forståelse av nonverbal og verbal kommunikasjon, og forskning om 

øyekontaktetablering som er en del av det perspektivet som avhørene blir analysert ut ifra.  

 

2.4.1 Hybride virksomhetssamtaler 
Linell (2011, s. 75) mener at alle samtaler må analyseres som sosiale praksiser. Praksiser 

definerer han «som kulturelt bestemte, mer eller mindre rutine-orienterte mønster for hvordan 

vi organiserer og hvordan vi opptrer og løser ulike spesifikke oppgavetyper». Politiavhøret er 

en slik samtale, og kan ses på som en institusjonell virksomhetssamtale. Som 

virksomhetssamtale er politiavhøret en veldefinert samtale med tydelige mål, men forskning 

viser at rådgivning, omsorg eller oppdragelse i noen tilfeller kan prege samtalen sterkt 

(Jakobsen, Stridbeck & Langballe, 2018; Linell, 2011). Dette gjør politiavhøret til en hybrid 

virksomhetssamtale hvor partene i avhøret kan påvirkes av kommunikative dilemma (Linell, 

2011; Riis-Johansen, 2016). Linell (2011, s. 572) definerer det kommunikative dilemma som 

et sosialt møte som har flere formål som er innbyrdes motstridende, samtidig som møtet går 

ut på å finne en løsning.  

 

Denne oppgaven belyser avhør som en hybrid virksomhetssamtale hvor hybriden som løftes 

frem er omsorg ved de potensielt verste øyeblikkene representert ved øyekontaktorientering, 

og støttende og belastende traumeresponser. Tidligere forskning på Utøya-avhørene har vist 

at etterforskerne har kommunikative dilemma i å være empatiske (Jakobsen et al., 2018) og at 

en del ungdommer opplevde at etterforskerne manglet empati (Langballe & Schultz, 2017). 

For ungdommene var avhøret for tett på hendelsen slik at avhøret ville eksponere dem for 

minner som var vanskelig å forholde seg til. Således kan kommunikasjonen til etterforskerne 

og ungdommen tolkes som en måte å løse det kommunikative dilemmaet.   

 

2.4.2 Metakommunikasjon, digital og analog kommunikasjon  
Metakommunikasjon henviser til kommunikasjon om kommunikasjon. I denne oppgaven 

brukes en definisjon av metakommunikasjon fra Jensen og Ulleberg (2011, s. 146) som med 

bakgrunn i Bateson definere all kommunikasjon som metakommunikasjon enten det er 
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eksplisitt eller implisitt, intuitiv eller planlagt, språkliggjort eller ikke. Kommunikasjonen 

deles opp i digital eller analog. Senere i teksten brukes begrepene verbal og non-verbal. 

 

Jensen og Ulleberg (2011, s. 126-128) sier «Digital kommunikasjon er knyttet til 

innholdssiden i kommunikasjonen og er rasjonell eller logisk.» og «Det er det entydige i 

kommunikasjonen: enkeltord, tegn og symbolske handlinger.» Eksempel på dette er når vi 

snakker sammen, noterer med ord og symboler eller når vi regner matematikk. I denne 

sammenheng vil det være den språklige samtalen med ord mellom etterforsker og 

ungdommen som analyseres.  

 

Den analoge kommunikasjonen dreier seg om «alle mangetydige uttrykk som tonefall, 

ansiktsuttrykk, kroppsspråk, setningsbygning, trykk, pauser og rytme.» Analog 

kommunikasjon tolkes automatisk og intuitivt, og er primært knyttet til kommunikasjon om 

relasjoner. Der har vi også mulighet for å uttrykke våre tolkninger ved kroppsspråk.  

 

Gjennom omfattende studier av kroppsspråk har (Schlefelen ref i Fredrico, 2012, s. 311) 

kommet frem til at et menneske ikke snakker, viser gester, smiler eller holder en bestemt 

positur for å skape et enkelt budskap, men at hver del kan ha forskjellige funksjoner som å 

være rent kommuniserende, regulerende eller for å skape en spesiell tilknytning mellom 

deltagerne i interaksjonen. Det vil si at det foregår flere samtaler på en gang. Noen med det 

verbale språket og andre med kroppsspråket.  

 

Fokuset i oppgaven er å analysere både den digitale og den analoge samtalen mellom 

etterforsker og ungdom i PDVØ. I forhold til den analoge kommunikasjonen har jeg valgt å 

fokusere særskilt på øyekontakt orientering ettersom det har flere sentrale funksjoner som å 

vise deltagelse i samtalen og regulering (for eksempel arousal regulering og påvirkning av 

kognitiv belastning).  

 

2.4.3  Øyekontaktorientering i samtaler  
Bavelas, Coates og Johnson (2002) finner i sine studier at den som lytter har en tendens til å 

respondere når den som snakker ser på en, og deretter ser ofte den som snakker vekk etter at 

den lyttende responderer. Tilsammen skaper taler og lytter «øyeblikk vinduet» (gaze 

window) som beskriver en situasjon hvor det ikke bare er talerens blikk som skaper en 
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respons, men også lytterens respons som er med på å bryte talerens blikk. Det er ikke bare 

lytterens blikk som påvirker responsen, men også analogt språk som et lite nikk eller småord 

som for eksempel mm. Det er dette samspillet mellom etterforskeren og den fornærmede 

ungdommen som er en del av det denne oppgaven undersøker. 

 

Glenberg, Schroeder og Robertson (1998) viser at brudd på blikk kontakt kan skyldes 

kognitiv belastning, og blir en måte for å øke sine egne kognitive prestasjoner. Kajimura og 

Nomura (2016) mener at dette kan være knyttet til at øyekontakt og generering av verb 

bruker de samme kognitive ressursene i hjernen. Det indikerer at å se bort kan være en måte å 

få mer tilgang til kognitive ressurser for å beskrive historien. 

 

Conty, George og Hietanen (2016) har vist at direkte øyekontakt gjør at den andre sanser sine 

fysiologiske og emosjonelle reaksjoner (arousal) tydeligere og kan være minnestimulerende. 

Noe som gjør at etterforskerens blikk-kontakt under samtalen om PDVØ kan gjøre de fysiske 

og emosjonelle tilstandene i ungdommen mer tilgjengelig for dem. Samtidig viser Steuwe et 

al. (2014) at utsatte for PTSD, med en historie av interpersonelle traumer, kan reagere på 

direkte øyekontakt fra andre med å aktivere kroppens alarmsystem i kontrast til 

kontrollgruppen som ikke hadde PTSD. Dette innebærer at øyekontakt kan aktivere 

traumereaksjoner.  

 

Jeg har vist her at direkte øyekontakt kan være et virkemiddel med implikasjoner for 

gjenhenting av minner. En reflektert bruk av dette er del av et omsorgsetisk 

traumeperspektiv.  

 

2.5 Et omsorgsetisk traumeperspektiv  
PDVØ i et avhør kan ses på som et «psycholegal soft spot» hvor avhører både kan gjøre 

skade og gi støtte til god psykisk helse. I møtet med det traumatiserte vitnet er idealet at 

etterforsker kan forholde seg emosjonelt gjennom affektiv empati, kognitivt ved å reflektere 

over intervensjoner og forskjellige kognitive perspektiv for å ikke skade. Ved utfordringer, 

dilemmaer eller konflikter vil man søke etter mer kontekstuell informasjon i dialog med det 

traumatiserte vitnet for å finne en løsning for eksempel ved metakommunikasjon i alle faser 

av avhøret. Ut fra teorien i denne delen vil jeg her oppsummere et omsorgsetisk perspektiv 

slik. 



 26 

 

Innenfor et omsorgsetisk traumeperspektiv vil etterforskeren ha som mål: 

 

- Handle og forholde seg til vitnet både nonverbalt og verbalt slik at stress ved 

gjenopplevelse minkes. 

- Forholde seg til unngåelsesatferd hos vitnet med empati.  

- Gi vitnet muligheter for kontroll over avhørssituasjonen og gå langsomt frem for å 

redusere muligheten for å aktivere traumepåminnere eller forsterke hyperårvåkenhet.  

- Støtte vitnet i å få en klarere strukturert forståelse av hva som faktuelt har skjedd 

gjennom eksponering av hotspots med hjelp av minnesforsterkende teknikker. 

- Å vurdere intervensjoner i forhold til risiko for å skade og intervenere med 

kontekstuell sensitivitet.  

- At etterforskeren tar ansvar for å være en tydelig og forutsigbar leder av  

avhørssituasjonen og tar vare på seg selv (moden omsorg). 
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3 Vitenskapsteoretisk plassering og 
metodologiske prinsipper  

 

Oppgaven har en pragmatisk tilnærming og tar utgangspunkt i teorier i humaniora og 

samfunnsvitenskapen, ikke som representasjoner eller kopier av hvordan verden er, men 

redskaper som setter oss i stand til å forstå og mestre verden (Brinkmann, 2013). Teoretiske 

begreper blir som sensitiviserende instrumenter vi bruker til å se verden i nye og relevante 

perspektiver (Blumer ref i Clarke, 2005, s. 28).  

 

I tillegg til å legge teoretiske perspektiver over avhørssituasjonen er det også brukt 

videoanalyse inspirert av videografi. Videografi er en metode som kan betraktes som 

etnografi som støtter seg på og utfylles av sekvensiell analyse av video (Knoblauch, 2008). 

Det etnografiske element i denne oppgaven er mitt 1 1/2 år opphold på politistasjonene som 

har gitt meg bakgrunnskunnskap for å forstå avhørssituasjonen og profesjonen etterforsker.  

 

Ettersom det ikke er utviklet teori på traumeperspektivet i avhørssituasjonen, har jeg valgt å 

bruke abduktiv forskningsmetode på grunn av dens teorigenererende egenskaper. Teori 

konstruksjon eller å danne nye perspektiver er en produksjon av en forståelse, et nytt krav 

gjeldende den empiriske verdenen, som jeg håper at andre vil ta opp, argumentere med, 

tilbakevise eller bruke (Tavory, 2014, s. 22). 

 

Et omsorgsetisk traumeperspektiv på avhørssituasjonen springer ut fra en refleksiv tolkning, 

hvor en kritisk dialog mellom teori og empiri kan gi muligheter for å stille spørsmål som 

leder til teoriutvikling (Alvesson & Kärreman, 2011).  

 

3.1 Refleksiv tolkning 
Refleksiv tolkning er utviklet av Alvesson og Sköldberg (2018) og er et sammensatt 

vitenskapelig ståsted. Ståstedet krever en refleksjon i forskningsprosessen som forbindes med 

en tolkning på fire nivåer. Disse fire nivåene er dialog med det empiriske materialet 

(empiriske baserte forskningsmetoder), oppmerksomhet på tolkningen (for eksempel 

hermeneutikk), klargjøring av de politisk/ideologiske kontekstene (for eksempel kritisk teori) 

og håndteringen av spørsmålet om representasjon og autoritet (for eksempel 
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postmodernisme). (Alvesson & Sköldberg, 2018. s. 326) definerer refleksjon som å reflektere 

over forutsetningen for sitt vitenskapelige arbeid ved å forholde seg til hvordan teoretiske, 

kulturelle og politiske forhold påvirker det man forsker på, og samtidig være bevisst over at 

dette kan foregå på måter som er vanskelig å få øye på.  

 

En refleksiv tolkning vil eksempelvis her være en problematisering av hvordan avhørene 

brukes som empiri, bevissthet på tolkningsprosessen av å definere og kategorisere PDVØ og 

gode traumeresponser, å forholde seg til at både etterforskerne og det å problematisere om 

eventuell skade av avhørsmetodikk er del av en politisk og etisk diskurs, og hvordan 

autoritetsstrukturer som Riksadvokaten og KRIPOS legger rammer for avhørsprosessen.  

 

Alvesson og Sköldberg (2018) mener at refleksivitet er å gi de forskjellige aspektene 

oppmerksomhet uten å bli dominert av ett perspektiv. Det gir muligheten for en fleksibel 

tolkning i forhold til de forskjellige nivåene samtidig som en kan se hvordan nivåene 

reflekteres i hverandre. I forhold til avhørene fra Utøya kan det være lett å la de verste 

øyeblikkene til ungdommene (empirien) få den dominerende oppmerksomheten for å slippe å 

forholde seg til at avhørene er en del av en politisk og etisk diskurs om hvordan vi møter 

traumatisert ungdom i en katastrofe. Samtidig er det mulig å reflektere over i hvilken grad 

politijuristenes rammer for etterforskningsledelse reflekteres i etterforskernes empati i 

avhørssituasjonen.  

 

Dette er illustrative eksempler basert på tolkninger som bringer oss til en nødvendighet av å 

presisere hva jeg ilegger en tolkning. I definisjonen av tolkning bruker jeg Maranhao, referert 

i Alvesson og Sköldberg (2018, s. 329) sin definisjon.  

 
Interpretation implies that there are no self-evident, simple or unambiguous rules of procedures, and that crucial 
ingredients are the researcher´s judgement, intuition and ability to “see and point something out”, as well as the 
consideration of a more or less explicit dialogue – with research subject, with aspects of the researcher him- or 
herself that are not entrenched behind a research position, and with the reader.  
 

Dette innebærer at forskeren ikke identifiserer seg med sin forskerposisjon, men har som 

professor i voksenpsykologi Robert Kegan (1982) beskriver det, den emosjonelle og 

kognitive evnen til å ha flere teoretiske perspektiv samtidig (interindividual stage). 

Prinsippene knyttet til refleksivitet og tolkning kan så brukes for å gå inn i en kritisk dialog 

med det empiriske materialet for å støtte problematisering og utviklingen av teoretiske 
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innsikter (Alvesson & Kärreman, 2011). I denne oppgaven er det gjort med en abduktiv 

forskningstrategi.  

 

3.2 Abduksjon 
Aristoteles, ref. i Givón (1989, s.19, egen oversettelse) blir sett på som den som introduserte 

abduksjon, og det illustreres gjennom passasjen i Posterior Analytic vol. 2.  

 
De enkeltstående fakta er ikke bare brakt sammen, men det er tilført et nytt element til kombinasjonen ved 
måten de er satt sammen på. Perlene er der, men vil ikke henge sammen uten at noen tilfører et kjede.  
 

Med andre ord kan abduksjon tilføre noe gjennom å forholde seg til empiri. Senere utviklet 

Charles Sanders Pierce (1839–1914) abduksjon til en teori om hvordan å trekke slutninger. 

Han mente at de tradisjonelle måtene å trekke slutninger som induksjon og deduksjon burde 

kompletteres med en tredje måte. Peirce (2012, s. 151) beskriver abduksjon slik:  

 
Den overaskende fakta C, er observert  

Men hvis A er sann, vil C være årsaken  

Derfor har vi grunn til å anta at A er sann 

 

Det kan virke som abduksjon er å gjette, men abduksjon innebærer å velge den hypotese som 

er mest sannsynlig. Leger bruker ofte abduksjon når de setter diagnoser, og etterforskere 

bruker abduksjon når de skal løse en kriminalsak. Innenfor vitenskapelig metode ligger 

abduksjonens styrke i å være teorigenererende, til å se mønstre og fremvise dype strukturer 

(Alvesson & Kärreman, 2011; Tavory, 2014).   

 

Innenfor abduktiv forskningsstrategi kan man ta utgangspunkt i et enkelt case eller flere, ofte 

et overraskende case, som man tolker innenfor et hypotetisk overordnet mønster som, hvis 

det er sant, ville forklare caset (Alvesson & Sköldberg, 2018, s. 4). Slik sett ligner det på 

induksjon ved at det har utgangspunkt i empiri, men abduksjon avviser ikke teoretiske 

førforestillinger. Ut i fra dette kan man si at abduksjon som forskningsstrategi er nærmere 

deduksjon (Alvesson & Sköldberg, 2018, s. 5) Analysen av de empiriske dataene kan 

kombineres med eller etterfølges av studier av teori for å finne mønstre som gir forståelse. 

Forskningsprosessen vil således veksle mellom teori og empiri hvor begge kan bli tolket og 

problematisert i lys av hverandre (Alvesson & Kärreman, 2011).  
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I denne oppgaven har jeg brukt allerede eksisterende teori på avhørssituasjonen, og gjennom 

en abduktiv prosess har det kommet frem mangler som har skapt nye kriterier. Dette har jeg 

gjort tre ganger i utforming av PDVØ protokollen, studie av øyekontaktorientering og 

støttende og belastende traumeresponser. Kriteriene er etterpå brukt til en kvantitativ 

opptelling, som er fremstilt som enkel statistikk, hvor jeg har sett på karakteristika ved den 

første opplevelse av fare, antall PDVØ i fri forklaring og sonderingsfasen, øyekontaktmønster 

ved PDVØ og støttende og belastende traumeresponser.  

 

Hensikten med å bruke denne metodikken er for det første å danne et perspektiv som 

synliggjør omsorgsetiske utfordringer i kommunikasjonen mellom etterforsker og ungdom. 

Deretter for å utvikle omsorgsetiske verktøy som kan redusere sjansen for å skade 

(retraumatisering) i avhørssituasjonen. 
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4 Datagrunnlag og gjennomføring 
 

4.1 Datamaterialet  
Oppgaven bygger på analyser av politiavhør som ble foretatt av ungdommene som overlevde 

på Utøya den 22. juli 2011. Dataene kommer fra NKTVS sitt prosjekt «Terrorangrepet 22. 

juli. Rettsprosessens innvirkning på Utøya-ungdommens psykiske helse» som er et 

delprosjekt under det pågående NKTVS prosjektet  «Terrorangrepet. Opplevelser og 

reaksjoner hos de som overlevde på Utøya». Gjennom konsesjonen til «moderprosjektet» 

fikk vi anledning til å spørre ungdommene om å få samtykke til å få innsyn i avhørene de 

hadde deltatt i. Riksadvokaten ga på bakgrunn av ungdommenes informerte samtykke, 

dispensasjon fra taushetsplikten slik at vi fikk tilgang til avhørene. Prosjektet er godkjent av 

NSD. Avhørene av ungdommer er anonymisert både ved kjønn og navn, og har tilfeldige 

valgte navn. Etterforskerne er anonymisert ved å bruke tittelen politikvinne eller mann.  

 

Prosjektet «Terrorangrepet. Opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde på Utøya» er 

longitudinelt, og har flere intervjurunder. I den første studien var ble 490 ungdommer invitert 

til å delta, hvorav 325 samtykket til deltagelse. Av de 325 hadde 320 blitt avhørt av Politiet 

de første månedene etter terroren. 

 

4.1.1 Utvalg  
Studiens datagrunnlag bygger på 20 avhør, gjennomført av 18 etterforskere. Etterforskerne 

besto av ni kvinner og ni menn med alder fra 29–57 år. De jobbet på 14 forskjellige 

tjenestesteder i hele landet. En på KRIPOS, 11 i avdelinger for etterforskning og fem 

politibetjenter som hadde jevnlig etterforskningsansvar. Alle unntatt en hadde gjennomført 

K.R.E.A.T.I.V opplæring, og fire hadde gjennomført studiet «Avhør av barn og 

ungdommer». De hadde fra 1 til 33 år med erfaring som etterforskere (Jakobsen et al., 2018). 

Avhørene av ungdommene er valgt ut etter følgende kriterier: 1. De yngste, 2. De mest 

eksponerte for terroren og 3. De mest traumatiserte. Traumatisering ble målt med UCLA 

PTSD Reaction Index for DSM-IV (for mer informasjon se Dyb et al., 2014; Hafstad, Dyb, 

Jensen, Steinberg & Pynoos, 2014). Gjennomsnittsalderen på ungdommene var 16,9 år ved 

tidspunkt for politiavhøret.  
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Av de 20 avhørene gjennomført av 18 etterforskere var det 18 videoavhør og to med lyd. Alle 

avhørene er med i utvalget unntatt ett avhør hvor den fornærmede er 35 år, som var med i 

materialet ved en feil. Nitten avhør er del av den abduktive prosessen i å operasjonalisere 

PDVØ, undersøkelsen av det verste øyeblikket; det første tegn på fare og støttende og 

belastende traumerespons. Deretter ble åtte avhør valgt ut for en mer omfattende analyse av 

øyekontakt og nonverbale responser i den frie forklaringsfasen, og for analyse av støttende og 

belastende traumeresponser i sonderingsfasen.  

 

Avhørene for dybdeanalyse er valgt ut fra at det skulle være fire ungdommer i alderen 14–15 

år og fire i alderen 16–18 år. Det er like mange kvinnelige og mannlige etterforskere. 

Kriteriene er valgt ut fra ønsket om variasjon. Det var ikke nok mannlige etterforskere i 

gruppen 14–15 år. Det innebærer at det ble en mannlig og tre kvinnelige avhører i gruppen 

14–15 år og en kvinnelig avhører og tre mannlige avhører i gruppen 16–18 år for å få et likt 

antall kvinnelige og mannlige etterforskere totalt.  

 

Etterforskerne ble valgt ut fra disse kriteriene med utgangspunkt i en alfabetisk liste med den 

avhørtes etternavn, noe som medførte at de avhørte ungdommene som var sent i alfabetet, 

ikke kom med i utvalget. Avhør som hadde for dårlig videokvalitet (kunne ikke se 

øyekontaktmønsteret) ble tatt ut av utvalget, og ett avhør ble tatt ut av videomaterialet på 

grunn av at det var samme etterforsker som i et av de tidligere valgte avhørene.  

  

4.2 Kontekstuell bakgrunn 
Jeg vil her presentere relevant informasjon om ungdommene som var på Utøya for å få en 

bakgrunn for hvilke hendelser og alvoret av traumatiseringen ungdommene ble utsatt for. 

Etterpå viser jeg til den forskning som er gjort av andre forskere på etterforskerne av 

terrorangrepet på Utøya.  

 

4.2.1 Ungdommene 
Resultater fra den første intervjuundersøkelsen i prosjektet «Terrorangrepet. Opplevelser og 

reaksjoner hos de som overlevde på Utøya», viser hvordan - og i hvilken grad- ungdommene 

som gjennomgikk politiavhør var eksponert for traumer og således traumatisert. 

Undersøkelsen ble gjort november og desember 2011, altså i hovedsak ganske tett i tid opp til 

gjennomføring av politiavhørene. Majoriteten av ungdommene var etnisk norske (11 % 
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minoritetsbakgrunn) og 92 % av deltakerne på sommerleiren var under 25 år. Alle deltakerne 

opplevde mange potensielt traumatiserende hendelser. 11,7 % fylte kravene for en full PTSD 

diagnose ifølge DSM-5. Dette var et av mulige kriterier for å bli med i utvalget jeg har 

analysert i denne oppgaven.  

 

For å gi et innblikk i hvordan ungdommene var influert av hendelsen, presenterer jeg noen 

spesifikke elementer fra undersøkelsen av alle 325 ungdommene. Elementene er tatt fra DSM 

5. Resultatene viser at det var mange som hadde høy arousal, sterke emosjonelle reaksjoner 

og negative tanker (Hafstad et al., 2014).   

 

Undersøkelsen viste at 30,8 % av ungdommene hadde invaderende minner, 24 % hadde 

negative forventninger til seg selv/andre/verden, 40,6 % hadde hyperårvåkenhet og 56,2 % 

hadde forøkt aktivitet i skvettrefleksen (startle) (Hafstad et al., 2014). Noe av bakgrunnen for 

traumatiseringen var at 64 % av de som var der, så noen som ble drept eller skadet, 83 % 

hørte noen som ble drept eller skadet, 87 % så døde kropper og 45 % så terroristen peke på 

dem med pistol eller forstod at han hadde skutt etter dem (Dyb et al., 2014).   

 

Ungdommene hadde seks ganger høyere PTSD prevalens enn gjennomsnittet av Norges 

befolkning. I tillegg til eksponering for livstruende situasjoner var tapet av nære venner en 

signifikant pekepinn på om ungdommen utviklet PTSD (Dyb et al., 2014).  

 

4.2.2 Etterforskerne 
Risan (2017b) intervjuet etterforskere som avhørte voksne (over 18 år) fra Utøyatragedien, og 

der sier etterforskerne at de fikk mer tid og flere ressurser til å forberede seg enn vanlig. De 

opplevde også de fleste avhørene som enkle å gjøre fordi de var godt forberedt og de som ble 

avhørt var motiverte for å snakke.  

 

Jakobsen et al. (2017) intervjuet politietterforskere som gjennomførte de samme avhørene 

som er analysert i denne undersøkelsen, samt at de observerte avhørene sammen med 

etterforskerne som hadde gjennomført dem. De finner at etterforskerne gir støtte til den 

traumeutsatte i starten og i slutten av avhøret, men har utfordringer med å vise støtte under 

den frie forklaringen og sonderingsfasen. Etterforskerne er opptatt av å praktisere 

objektivitetskravet og gjør det gjennom å være upartisk, unngå å påvirke og ved emosjonell 
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distanse (Jakobsen et al., 2018). Som en konsekvens av dette mener Jakobsen et al. (2018) at 

etterforskernes mulighet til å praktisere empati under avhøret kan begrenses og skape 

kommunikative dilemmaer.  

 

4.2.3 Etterforskernes intervjuguide av de fornærmede ungdommene i 

forbindelse med terrorangrepet på Utøya 2011, laget av KRIPOS 
Etterforskerne brukte en seks siders detaljert intervjuguide laget av KRIPOS. Intervjuguiden 

var oppdelt etter fasene i politiavhøret med konkrete og generelle formuleringer på hva som 

skulle spørres om. I forhold til denne oppgavens problemstilling er formuleringene til fri 

forklaringsfasen; «politiet ønsker at fornærmede skal forklare alt hva han/hun så, hørte, 

tenkte og følte» og «Ta med alle detaljer» var viktige føringer som etterforskerne måtte 

forholde seg til (Kripos, 2011). Videre i sonderingsfasen bes det om at hvis den fornærmede 

ble utsatt for trussel (skutt eller rettet våpen mot), skulle etterforskerne be den fornærmede 

beskrive dette og hvordan det opplevdes. I avslutningen bes fornærmede om å beskrive 

hvordan vedkommende har hatt det i ettertid og hvilken behandling han/hun har fått/får. Noe 

som innebærer at det ligger tydelig i etterforskers instruks at etterforskeren skal spørre inn til 

både konkrete detaljer, men også den følelsesmessige opplevelsen av potensielt traumatiske 

opplevelser, og dermed også PDVØ.  

 

4.3 Gjennomføring 
Alle analysene er gjennomført på politistasjonen hvor de videoinnspilte avhørene var 

oppbevart. Forskningsprosessen kan deles inn i tre perioder. Den første perioden besto i å 

observere avhørene og samtidig operasjonalisere en protokoll for avhør med utgangspunkt i 

Holmes (2002) sin hotspot protokoll. I denne perioden forholdt jeg meg til alle 19 avhørene. 

Jeg så alle avhørene to ganger og transkriberte to avhør i stadiene fri forklaring og 

sonderingsfasen.  

 

I andre periode transkriberte jeg PDVØ ved første tegn til fare i alle avhørene og analyserte 

dette. Deretter operasjonaliserte jeg et kodingsskjema for øyekontaktmønster under PDVØ, 

og god og belastende traumerespons ved PDVØ. Jeg kodet PDVØ-situasjoner i åtte avhør. 

Først kodet jeg øyekontaktmønster i den fri forklaring og deretter traumeresponser i 

sonderingsfasen. Tilsammen ble det transkribert 144 sider (Helvetica Neue 11, 1 

linjeavstand).  
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I tredje periode analyserte jeg avhørene for øyekontaktmønster under PDVØ, og god og 

belastende traumerespons ved PDVØ. Samtidig forhold jeg meg til mine forskningsnotater 

fra å ha sett avhørene og alle de faglige samtalene jeg har hatt på politistasjonen. Deretter 

presenterte jeg mine resultater på politistasjonen for å få tilbakemelding fra fagfeltet innenfor 

etterforskning på de foreløpige analysene mine.  

 

4.3.1 Forskeratferd 
Bakgrunnen for oppholdet mitt på politistasjonen er at avhørene er sensitivt materiale som 

ikke kan tas ut av politistasjonen. I løpet av et og et halvt år var jeg der i gjennomsnitt en 

gang hver 14. dag og i perioder flere dager i strekk. Jeg spiste lunsj med de ansatte, hadde 

faglige samtaler med etterforskere og deltok som observatør under et tredagers kurs i 

K.R.E.A.T.I.V for politijurister. Min forskeratferd var preget av at jeg var en «sokratisk 

klegg». Det vil si at jeg var undrende, stilte mange spørsmål og diskuterte gjerne med fokus 

på å avklare begreper for deretter problematisere disse (Kvale, Brinkmann, Anderssen & 

Rygge, 2015, s. 55).   

 

4.3.2 Egen bakgrunn 
Min bakgrunn for å gjøre en refleksiv tolkning med en abduktiv forskningsstrategi stammer 

fra pedagogikk og psykoterapi. I avsluttende bacheloroppgave i pedagogikk redegjorde og 

diskuterte jeg om begrepet posttraumatisk vekst, med utgangspunkt i blogger fra 

Utøyaoverlevende, er relevant for pedagogisk filosofi (Vårdal, 2014). Som en konsekvens av 

dette har jeg holdt noen foredrag og ledet prosessgrupper for lokale avdelinger av 

Støttegruppen for 22. juli. Jeg har 15 års klinisk erfaring som psykoterapeut, underviser i 

traumeterapi, veileder helsepersonell i traumeterapi og har de siste ti år vært med i faglig 

utvikling av metodikk for traumeutsatte.  

 

4.4 Operasjonalisering av potensielt de verste øyeblikk i 

avhørssituasjonen  
 

I PTSD forskningslitteratur på hotspots og de verste øyeblikkene blir det som oftest definert 

av den utsatte hva som er de verste øyeblikkene. Her defineres et potensielt verste øyeblikk 



 36 

som et sannsynlig subjektivt verste øyeblikk med objektive kriterier inspirert av Holmes 

(2002) hotspotprotokoll og annen PTSD forskning på området.  

 

De første fem avhørene ble kodet etter hotspotprotokollen, og det synliggjorde noen 

utfordringer. Hotspotprotokollen til Holmes (2002) er laget for terapi og har delvis vanskelig 

overføringsverdi til avhørssituasjonen fordi operasjonaliseringen deres resulterer i få hotspots 

når man bare tar utgangspunkt i objektive kriterier. Det vil si at etterforskerne spør mindre 

inn i gjenopplevelse enn terapeutene, og det er mindre emosjoner tilstede i avhørene. 

Etterforskerne er opplært i mental tilbakesetting som ligner gjenopplevelse (reliving), men de 

bruker det som en minnestimulerende teknikk enten før fri forklaringsfasen og/eller på 

spesifikke sekvenser i historien i sonderingsfasen.  

 

På bakgrunn av disse erfaringene begynte jeg å utvikle en operasjonalisering av et potensielt 

verste øyeblikk for avhørssituasjonen gjennom en abduktiv prosess hvor jeg brukte avhørene 

som en kritisk dialogpartner i forhold til traumeteori. Den abduktive prosessen var inspirert 

av Alvesson og Kärreman (2011) teoriutviklingsmodell som ser etter svakheter i en teori ved 

hjelp av sammenbrudd.  

 

Resultatet ble en operasjonalisering av potensielt de verste øyeblikkene som er delt inn i fire 

nivåer: 1. Det første møte med fare. 2. Instinktive overlevelsesreaksjoner. 3. Disorganisering 

av hukommelsen. 4. Kognitive prosesser. I eksemplene betyr PK politikvinne og PM er 

politimann.  

 

4.4.1 Potensielt de verste øyeblikkene (PDVØ) – operasjonalisering for 

avhør    
PDVØ defineres i tråd med ICD-11 (World Health Organization, 2018, egen oversettelse) sin 

PTSD diagnose; «som en hendelse eller serie hendelser av en usedvanlig truende eller 

katastrofal art». Et eksempel på dette er i Maris avhør fra sonderingsfasen. 

 

Eksempel 1  

PK:  Og der sa du at på veien når dere gikk langs kjærlighetsstien, så gikk dere over ... eller 

forbi på en måte en haug.  

Mari: Mennesker som lå der.  



 37 

PK: Mennesker som lå der som allerede var skutt. Lå de langs vannet?  

Mari: De lå på stien liksom så vi måtte løpe rundt dem.  

 

Her forteller den fornærmede om et spesifikt øyeblikk hvor hun så døde mennesker, noe som 

for de fleste av oss vil gi høyt emosjonelt stress. I operasjonaliseringen av potensielt de verste 

øyeblikkene (PDVØ) velger jeg å bruke ICD-11 definisjonen i tillegg til Grey et al. (2001, s. 

367, egen oversettelse) definisjon av en hotspot som «en spesifikk del av et traumeminne som 

forårsaker høye nivåer av emosjonelt stress, og som kan være vanskelig å hente frem med 

vilje, og som er assosiert med intens gjenopplevelse av traumet».  

 

Med utgangspunkt i disse definisjonene kan potensielt de verste øyeblikkene kategoriseres i 

tre typer i politiavhør: 

 

1. PDVØ som den avhørte ikke er bevisst eller kun delvis bevisst om. Disse kan den avhørte 

fortelle om uten å vite at den emosjonelle reaksjonen er sterk. Det vil si at den 

emosjonelle reaksjonen kan være dissosiert vekk.  

2. PDVØ som den avhørte velger å ikke fortelle om. 

3. PDVØ som den avhørte velger å fortelle om.  

 

Potensielt traumatisk stress kan påvirke hukommelsen og ved for eksempel dissosiasjon 

(Holmes et al., 2005) være med på å skape type 1. Reaksjoner på traumene som for eksempel 

skam (Aakvaag, Thoresen, Wentzel-Larsen, Røysamb & Dyb, 2014) kan skape type 2. Type 

3 er PDVØ som er tilgjengelige for hukommelsen og som ungdommen forteller av seg selv 

eller når de blir spurt. Analysen i oppgaven her forholder seg til primært verbaliserte type 1 

og type 3.  

 

PDVØ blir kategorisert inn i fire nivåer basert på hvordan den traumatiske situasjonen kan ha 

påvirket ungdommen under selve hendelsen. Nivå 1 er hvordan traumesituasjonen kan 

påvirke den utsattes orientering i første møte med livsfare. Deretter nivå 2 som er hvordan 

traumesituasjonen kan utløse en overlevelsesrefleks, nivå 3 som er en mulig disorganisering 

av hukommelsen og nivå 4 hvordan traumesituasjonen påvirker kognitive prosesser. Nivåene 

kan leses som at først opplever ungdommen en livsfare som påvirker orienteringen, deretter 

utløses en instinktiv overlevelsesreaksjon som har effekt på kognitive prosesser som 
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hukommelse og arbeidsminne. Deretter påvirker PDVØ tolkningen av situasjonen både i 

øyeblikket og i etterkant.  

 

Vurderingen i eksemplene som ligger til grunn her er basert på å forholde seg til å ha sett hele 

avhøret.  

 

Nivå 1: Det første møte med livsfare. 

Dette defineres som øyeblikk med livstruende faresignal/er som den utsatte opplever og 

orienterer seg etter. Hvis det er stor forskjell mellom faresignalet og hva den utsatte tolker, 

kan dette være et tegn på en PDVØ (Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Her et eksempel fra 

Kjerstis beskrivelse av det første øyeblikket de hørte fare på Utøya den 22. juli 2011 i fri 

fortelling-fasen.  

  

Eksempel 2  

Kjersti: Vi lå der en stund. Så hørte vi noe lyder. Vi trodde det ikke var seriøst det der. 
Trodde det var noen som stod og hamra eller et eller annet. Så vi begynte å flire. Etterhvert 
skjønte vi at det var ekte, det der, og at det var noe alvorlig fordi at folk begynte å få panikk 
utenfor hos oss. Så vi gikk ut og kom ut i et kaos. Folk sprang ut overalt og hylte og ropte og 
masse sånt. Så vi stod nå der en stund og så så vi opp mot bakken der, der ved kiosken, der 
sto han og skjøt personer som var uskyldige. Så da skjønte jeg at det var ikke noe bra å være 
der lenger, så det eneste jeg tenkte da var at jeg måtte meg komme bort.  
 

Kjerstis historie viser først en orienteringssekvens som ender opp i en flukt. Livstruende 

situasjoner kan utløse forsvarsstrategier (Baldwin, 2013) som gjør at den utsatte reagerer uten 

at de kan kontrollere det bevisst selv. 

 

Nivå 2. Instinktive overlevelsesreaksjoner:  

Traumatiske begivenheter som Utøya ungdommene opplevde kan vekke evolusjonære 

utviklede forsvarsstrategier for å håndtere livsfare. Ut i fra et evolusjonært perspektiv er 

nervesystemets formål ved stress å velge en optimal overlevelse for kroppen gjennom 

instinktive reaksjoner som kamp, flukt, frys og kollaps (Baldwin, 2013) og tilknytningsgråt 

som kan utløse beskyttelsesrefleks hos andre (Tomova et al., 2017). Baldwin (2013) inndeler 

forsvarsstrategiene i fire typer, og etter presentasjon av dem kommer jeg også med et 

eksempel på utløsning av beskyttelsesrefleks.  
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A. Frys - alarmberedskap: Dette oppstår når en orienterer seg og ser en fare som overstiger 

vår evne til å mestre situasjonen. Pulsen øker og forbereder kroppen på de andre 

overlevelsesreaksjonene. Et eksempel på dette fra avhørene er fra Oskars beskrivelse fra 

bygget hvor han ser at det er noen ungdommer som løper i en merkelig retning, og ser en 

svartkledd skikkelse som holder et gevær. 

 

Eksempel 3 

Oskar: Men jeg ser ikke ansiktet hans så godt fordi han holder geværet ... 

PM: Jaha. 

Oskar: .... han skjuler ansiktet sitt ... 

PM: Ja, ja 

Oskar: I sikteposisjon, skjøt da. Du hører et smell. 

PM: Jaha 

Oskar: Og jeg husker det som om det er veldig tykk grå røyk rundt. 

PM: Jaha. 

Oskar: Det er ikke det. Det er kruttrøyk. Og jeg tror jeg ser på han et halvt sekund. Kanskje 

bare ett sekund ... bare står rolig og ser på han.  

PM: Ja. 

Oskar: Og så begynner jeg å løpe. 

 

Her ser vi frys-alarmberedskap gå over i overlevelsesrefleksen flukt.  

 

B. Kamp og flukt: Sympatisk aktivitet i nervesystemet som kan skifte fra å flykte til å 

angripe. Et eksempel på fluktrefleksen som aktiveres er Aisha sin historie fra 

friforklaringsfasen i avhøret.  

 

Eksempel 4 

Aisha: Så går det ei jente opp mot han, og når hun var 2-3 meter unna, så tar han opp 
pistolen og skyter henne. Tre ganger. En gang sånn at hun detter og så to ganger etter at hun 
har falt. Og så da får alle panikk og begynner å hyle, skrike og springe.  
 
PM: mm. 
 
Aisha: Ned mot sjøen og sånn. Inn i skogen. Så blir jeg stående noen sekunder, så begynner 
han å skyte mot oss. Og da begynner jeg å springe.  
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C. Frys – angst: Nervesystemet er kraftig aktivert, og skaper en tonisk immobilitet samtidig 

som nervesystemet er parat til å plutselig skifte over til kamp, flukt eller å gå inn i kollaps. 

Dette eksempelet er fra Hamids avhør fra et tidspunkt politiet kom inn i en av bygningene der 

noen ungdommer hadde gjemt seg.  

 

Eksempel 5  

 
Hamid: Derfor visste ikke vi hva det var. Folk fikk panikk og visste ikke hva det var og 
spredde seg opptil veggen. 
 
PM: Ja 
 
Hamid: Folk klemte seg opp inntil veggen og trodde det skulle hjelpe, men ... vi var livredde. 
Vi trodde han kom inn da.  
 
PM: mm. 
 
Hamid: Så det opplevdes skre ... Ja ... 
 
PM: Hva skjedde da? Jeg tenker, kom de inn døra, vinduer eller ... 
 

Her presser ungdommene seg opp til veggen livredde. Fordi det ikke er mulig å flykte, er 

sannsynligheten stor for at situasjonen utløser frys-angst.   

 

D. Kollaps: Spiller død.  

Ved kollaps går kroppen inn i tonisk immobilitet (Volchan et al., 2017).  

 

Eksempel 6  

Ole: Jeg hørte ikke så mye etter det, men jeg husker at det føltes ut som det kom et lufttrykk ... 

så føltes det ut som om kroppen min eksploderte, men det gjorde den jo også ... så la jeg meg 

ned og lå helt rolig for at han ikke skulle skyte meg en gang til ... prøvde å spille dø ... 

 

Her kan det virke som han spiller død bevisst, men ut ifra avhøret som en helhet, som er 

preget av mye dissosiasjon, velger jeg å tolke det som en instinktiv overlevelsesmekanisme. 

Ungdommene på Utøya måtte ikke bare forholde seg til egne reaksjoner, men også de andre 

ungdommene og nære personer som de snakket i telefon med. I avhørene er det mange 

beretninger om å skulle hjelpe andre ungdommer, og mange av dem ble nok utløst av 

beskyttelsesrefleksen.  
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E. Beskyttelsesrefleks.  

Vi skal nå se på en situasjon hvor Anders flykter ved å svømme. Mens han svømmer ser han 

en annen gutt som er skadet i vannet og etterforsker spør i sonderingsfasen i avhøret: 

 

Eksempel 7 

PK: Hva tenkte du når du svømte? 

Anders: Han skulle få hjelp nå. Jeg tenkte ikke på å svømme videre engang.  

 

Her tar beskyttelsesrefleksen over for fluktrefleksen. Det skjer så fort at det antageligvis ikke 

er et bevisst valg. Noen ganger utløses behovet for å beskytte som i eksempelet under, men 

fordi situasjonen er for krevende for å hjelpe, så fortsetter Elias å flykte som kan være et 

PDVØ.  

 

Eksempel 8 
Elias: Og så er det en person på stien foran meg, og så plutselig detter han bare i gjørma.  
 
PM: mm. 
 
Elias: Og jeg skjønner ikke hvorfor og prøver å dra han med meg og. Han er jo mye større 
enn meg. Så jeg hadde ingen mulighet til å få han med meg. 
 
PM: Nei. 
 
Elias: Så skuddene kom jo bare nærmere så jeg måtte bare løpe. 
 

 

Nivå 3. Disorganisering av hukommelsen.  

PTSD utsatte husker ofte perseptuell informasjon fra traumeøyeblikket, men den 

kontekstuelle informasjonen kan være innkodet svakt (Brewin et al., 2010). En fortelling 

forventes å ha en sammenhengende struktur med en begynnelse, midt og slutt. Ved PTSD er 

det vist at evnen til å fortelle om den traumatiske hendelsen med et sammenhengende narrativ 

er svakere eller sviktende (Filkuková et al., 2016). Jelinek et al. (2010) har vist at den 

narrative disorganiseringen er størst ved de verste øyeblikkene i traumenarrativet. I Holmes 

(2002) hotspotprotokoll kan det innebære å beskrive begivenheten detaljert før og etter den 

traumatiske hendelsen, men ikke selve hendelsen (whizzled through) eller dissosiasjon.   
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A. Hukommelseshull eller svakere hukommelse av bestemte hendelser.  

Et eksempel på dette i avhørene er Karis historie hvor hun blir spurt om hvor mange drepte 

hun så:  

 

Eksempel 9 

PK: Klarte du å se? Var det mange som du ... 

Kari: Det ... det ... var jeg usikker på hvor mange det var. Jeg fikk helt jernteppe når jeg hva 
... jeg husker ingen ting av det der. Akkurat det der. Jeg bare vet at jeg så noen, men jeg 
hadde ikke telling på hvor mange, men jeg tviler på at det er mange. Det var det sikkert ikke. 
Jeg tror det var mer folk som ble drept inni her lissom (peker).  
 

Det er flere av avhørene som har sekvenser der ungdommene ikke husker så mye.  

 

Nivå 4. Kognitive prosesser: Grubling, kognitiv restrukturering, problematiske 

antagelser, feilantagelser og bruk av metaforer.   

Flesteparten av ungdommene har kognitive prosesser som grubling og mange bruker 

metaforer for å beskrive opplevelser som det er vanskelig å sette språk på.    

 

A. Grubling utløst av livstruende situasjoner:   

Her fra Knuts avhør der han forteller om gjerningsmannen i fri fortellingsfasen. Knut har et 

møte med gjerningsmannen med etterfølgende grubling som viser en prosess med kognitiv 

restrukturering av synet på gjerningsmannen.  
 
Eksempel 10 

Knut: Det er litt rart når jeg så han. Anders Behring Breivik fordi han så jo på en måte. Han 
så ikke slem ut i ansiktet sitt. Det så ut som han gjorde jobben sin at han gjorde virkelig noe 
han trodde på. Ehh, han skjøt jo alle menneskene som var på øya som om ... akkurat som når 
folk jakter på dyr eller noe sånt ... de tenker ikke på samvittighet eller noe sånt ... de tenker 
på å sikte for å treffe og det virka som at han virkelig gikk inn for det han gjorde da ... at han 
... at han trodde veldig sterkt på noe, så derfor gjorde han det ... ehh, nå i ettertid så skjønner 
jeg på en måte at han var ganske inkompetent egentlig ... ganske uvitende ... så det var på en 
måte lite informasjon han hadde da til å gjøre det han hadde gjort ... ehh sånn som i det hele 
tatt angripe Utøya AUF for at vi skal stoppe demokratiet vårt holder jeg på å si eller gjøre at 
vi stopper med ... kanskje ... det kommer ikke å føre så mye med seg, da, tror jeg ... ehh så jeg 
har endra syn på han. Da virka han veldig sterk og akkurat som du nesten måtte frykte -ikke 
frykte -men som om jeg måtte respektere han på en måte. Han prøvde å bygge opp - han sto 
der og sparte noen og prøvde leke Gud og bestemme hvem som skulle dø og ikke dø, men nå 
virker det bare patetisk, egentlig. 
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B. Problematiske antagelser.  

Hilde har i løpet av avhøret flere ganger sagt at hun er en sånn person som ikke kan ta imot 

hjelp. Her et eksempel fra slutten av sonderingsfasen: 

 

Eksempel 11 

PM: Kan du si litt om hvordan du har hatt det i ettertid, Hilde. Oppfølgingen. Hvordan går 

det egentlig med deg?  

Hilde: Ehhh. Tilbudet har vært veldig greit. Jeg er bare ikke så glad i å ta imot hjelp.  

PM: Du er ikke det? 

Hilde: Nei, Jeg skal slutte hos psykologen min. 

PM: Jaha. 

Hilde: Rett og slett for jeg orker ikke å gå til psykolog lenger, jeg har lyst til at de skal hjelpe 

meg, men jeg er en sånn person som ikke kan ta imot hjelp. 

PM: Nei. 

 

Hilde har en problematisk antagelse om seg selv som en som ikke kan ta imot hjelp. 

Setningen har hun sagt 3-4 ganger i løpet av avhøret. Den problematiske antagelsen kan ha 

startet tidligere enn traumene fra Utøya, og i så fall kan traumene fra Utøya være med på å 

bekrefte en allerede tidligere problematisk antagelse om seg selv.  

 

C. Feilantagelser utløst under livstruende situasjoner. 

 I Nadines avhør under fri fortelling beskriver hun en fluktsekvens. Her det en feiltolkning av 

situasjonen som kan virke som en måte å beskytte seg mot virkeligheten, og kan være tegn på 

dissosiasjon (Holmes et al., 2005).  

 

Eksempel 12 

Nadine: Og så ga jeg henne telefonen hennes, og så holdt hun meg i hånda, så sprang vi. 

Også hørte jeg Anja skrike at hun var blitt skutt.  

PK: mm 

Nadine: I foten. Og så var det noen som spurte henne om det gikk bra eller om hun klarte å 

springe, og så sa hun «ja, for jeg kjenner det ikke».  

PK: mm. 

Nadine: Og det første som slo meg var at han skjøt med gummikuler og hun ikke kjente noe. 

 



 44 

Traumemetaforer.  

I mange av avhørene bruker de fornærmede metaforer som at det er som en dårlig film eller 

som Maria forteller i slutten av sonderingsfasen når hun forteller om at hvilke tanker hun fikk 

når hun forstod at faren var over:  

 

Eksempel 13 

Maria: Jeg skulle ønske at jeg hadde våknet opp fra dette marerittet.  

 

Her bruker Maria metaforen å våkne opp fra et mareritt om opplevelsen som kan synliggjøre 

ønsket om at terrorangrepet ikke var virkelig, bare en drøm.  

 

E. Vitne til alvorlig vold/død.  

I nesten alle avhørene var ungdommene vitne til døde mennesker, og mange så også at 

ungdommer ble drept. Her et eksempel fra Erika helt i starten terrorhandlingen:  

 

Eksempel 14 
Erika: Da løper vi rundt kafebygget og ned skråningen på baksiden av kafebygget. Jeg er 
fortsatt med Hanna og Irja, og vi går rundt kafebygget, og vi stopper ved scenen.  
 

PM: mm. 

 

Erika: Og når vi er ved scenen ser vi opp mot der vi sto i sted, rett foran kafebygget.. og da 
ser jeg en jente bli skutt...jeg tror hun blir skutt i hodet...men det er fra en...jeg ser ikke 
gjerningsmannen...men jeg hører skudd og jeg ser at hun jenta faller om. 
 
PM: mm 

 

Erika: I ettertid vet jeg heller ikke hvem den jenta er.... Eeeeh jeg får en merkelig følelse i 
hele meg...det skal ikke være mulig, men jeg kjenner en slags varme...som noen ville kjent fra 
en varm kilde...jeg føler at jeg kjenner det... 
 

PM: mm. 

 

Erika: Og at hele kroppen begynner å riste. 
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5 Analyser og resultater 
 

I analysene forholder jeg meg til hele avhøret, men med et særlig fokus på de potensielt 

verste øyeblikkene (PDVØ). Det er gjort analyser på det første øyeblikk av fare som en del av 

operasjonaliseringen av PDØV. Deretter ble avhørene analysert i fri forklaringsfasen for non 

verbale samspill med særlig fokus på øyekontakt mellom etterforsker og ungdom. Tilslutt ble 

avhørene analysert i sonderingsfasen ut fra støttende og belastende traumerespons.  

 

Utgangspunktet for oppgaven var problemstillingen «Hva skjer i kommunikasjonen mellom 

ungdom utsatt for alvorlige traumer og etterforskere når ungdommen forteller om sine mest 

alvorlige erfaringer (de verste øyeblikkene) i politiavhør?» og «hvordan kan etterforskeren 

ivareta den fornærmede ut fra et omsorgsetisk traumeperspektiv?».  

 

Tidligere i oppgaven har jeg operasjonalisert et PDVØ med utgangspunkt i teori og en kritisk 

dialog med datamaterialet. Via abduktiv metode har jeg pekt ut forskjellige fenomener som 

jeg har valgt å utforske mer i forhold til hvordan etterforskeren kan ivareta den fornærmede i 

et omsorgsetisk traumeperspektiv. Disse er det første øyeblikk av fare, øyekontaktetablering i 

fri fortelling, støttende og belastende traumeresponser i kommunikasjon om PDVØ. 

Utviklingen av kategoriene er et resultat i seg selv. Deretter har jeg brukt kategoriene til å 

måle kvantitativt forskjellige typer fenomener og responser.  

 

Kapittelet redegjør for resultatene i disse tre undersøkelsene. De to siste undersøkelsene 

svarer på begge problemstillingene, mens undersøkelsen av det første tegn på fare svarer kun 

på hvordan etterforskeren kan ivareta den fornærmede ut ifra et omsorgsetisk 

traumeperspektiv, ved at øyeblikket gir kunnskap om hvordan traumatiserte ungdommer 

reagerer på et overraskende terrorangrep. De mest sentrale funnene i studien er: 

 

- Det første tegn av fare var overaskende, og de fleste trodde det var en spøk. For en del 

av de fornærmede tok det tid før de kom inn i et realitetsorienterende øyeblikk som 

gjorde at de forstod at det som skjedde var ekte.  

- Avhørene er preget av at etterforskerne gir lite støtte fra et omsorgsetisk 

traumeperspektiv.  
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- Omtrent samtlige av de belastende traumeresponsene fremkommer i en vesentlig del 

av avhørene.  

 

5.1 Den første opplevelse av fare 
Øyeblikket er analysert ut fra å se hva som karakteriserte den første opplevelsen av fare blant 

ungdom med PTS- symptomer fra Utøya.  Det ble analysert hvilke reaksjoner ungdommene 

hadde, hvor lang tid det tok før de forstod hva som foregikk og hvilken situasjon som fikk 

dem til å forstå hva som foregikk. Jeg transkriberte den første opplevelse av fare i alle 19 

avhørene. Deretter lagde jeg kategorier for koding ut fra mønstre jeg så i datamaterialet.  

 

Studien av det første øyeblikk av fare springer ut av operasjonaliseringen av PDVØ og for å 

svare på spørsmålet hvordan kan etterforsker ivareta den fornærmede. For å ivareta trengs 

kunnskap om hvilke reaksjoner som kan forekomme.  

 

Undersøkelsen viser at omtrent alle de traumatiserte ungdommene opplevde det første 

øyeblikk av fare i terrorangrepet som en spøk, fyrverkeri eller skuespill. Litt under halvparten 

forstod at det var fare med en gang, en like stor gruppe kom inn i en realitetsorientering innen 

ca. 5 min, og det er en liten gruppe som bruker lang tid før de forstår hva som foregår. Den 

realitetsorienterende situasjonen som gjør at ungdommen forstår at det er alvor, er å se noen 

bli drept, se døde mennesker, se en venn som er skadet av skudd, snakke med andre 

ungdommer og se blod i sjøen. Se tabell 1-2 i vedlegg 1 for alle detaljene i analysen.  

 

5.2 Nonverbale samspill ved PDVØ med fokus på 

øyekontaktorientering 
I analysen brukte jeg PDVØ øyeblikk i fri forklaring fra åtte avhør. Nedenfor ser du de 

PDVØ som det er flest av. For fullstendige resultater se vedlegg 1, tabell 3-4.   
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Figur 1. PDVØ i fri forklaring, totalt 43 PDVØ.  
 

Jeg analyserte øyekontakt fra videopptaket av avhøret i kombinasjon med utskrift av 

forklaringen. Det ble kodet 43 PDVØ sekvenser i åtte avhør for å se på i hvilken grad 

etterforskerne var tilgjengelig for øyekontakt ved høy-intense traumerelaterte ord. Eksempel 

på ord er skutt, drept, død, livredd, sjokk, lader, blør. Tilgjengelig for øyekontakt betyr at 

etterforsker ser på ungdommen og kan møte ungdommens blikk hvis de trenger det. Under 

viser jeg et eksempel fra avhøret til Ine. Deltagerne er hver sin sirkel med pil om de ser mot 

hverandre eller bort. Pil mot sirkel er å se på den andre, pil ned så ser deltageren et annet sted 

enn direkte øyekontakt. Hver gang det skjer en endring tegnes begge parter. Pil med S betyr å 

skrive. Sirkel til venstre i sirkelparene er ungdommen og sirkel til høyre er etterforsker.  

Eksempel 15 
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Her ser vi en etterforsker som er tilgjengelig for øyekontakt hver gang det er høyintense ord. 

Ungdommen ser vekk hele tiden, men hvis ungdommen skulle trenge det, er etterforsker 

affektivt tilstede selv om hun skriver. Foruten å kode avhørene for øyekontaktmønster noterte 

jeg ned endringer i kroppsspråk både hos etterforsker og ungdom. Analyse av ansiktsmimikk 

var ikke mulig fordi kvaliteten på videoopptaket var for dårlig.  

 

Resultatene fra undersøkelsen er usikre fordi videokvaliteten er dårlig, og avhørene er ikke 

tatt opp for å kunne gjøre en slik analyse. Det er vanskelig å se tydelig ansiktsmimikk, men 

det er mulig å se hvordan øynene beveger seg i de fleste tilfellene. Analysen viser at 

etterforskerne bruker øyekontakt veldig forskjellig i kombinasjon med mm eller nikk. Det er 

en gruppe etterforskere som reagerer mer på høyintense ord som for eksempel blod, skudd og 

drept enn andre og er tilgjengelig for øyekontakt. De to etterforskerne med flest støttende 

traumeresponser er i denne gruppen. Etterforskerne skriver ganske mye i avhørene, slik at en 

del etterforskere ser ikke så mye opp under fri forklaring, men nikker og sier mm. Analysen 

viser at ungdommene ser mer på etterforskerne enn det etterforskerne er tilgjengelig for 

øyekontakt. Ungdommene viser noen ganger at de er berørte ved at de krysser armer foran 

magen, bøyer seg fremover (å trekke seg sammen) og sitter urolig i stolen. Blant 

etterforskerne er det å bli berørt synligst hos dem som har mye øyekontakt ved at de bryter 

øyekontakt når ungdommene forteller om ekstrem vold.   

 

5.3 Støttende og belastende traumerespons for 

politiavhør 
Det er dialogutskriftene fra primært sonderingsfasene i avhørene som er analysert, fordi det 

er i denne delen av avhørene hvor det i K.R.E.A.T.I.V s struktur legges til rette for at 

etterforsker har mulighet til å stille utdypende spørsmål til den frie forklaringen. Analysen tar 

utgangspunkt i å se på støttende og belastende traumeresponser oppdelt i tre temaer med to 

underkategorier. Kategoriene er teoretisk forankret i teorier tidligere presentert i oppgaven, 

og praktisk forankret ved at jeg har brukt avhørene som en kritisk dialog- partner i 

utviklingen.  

 

De tre temaene er forkortet AKT som står for Arousal, Kognitive prosesser og 

Traumenarrativet. Temaene er her separert for analysen, men påvirker hverandre gjensidig. 
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Responsene har et overordnet tema vist i kursiv og to underkategorier med en venstre side 

som viser hva som reduserer belastning og en høyre side som viser hva som potensielt kan 

øke belastningen. Dette blir eksemplifisert med etterforskerens responser på ungdommens 

utsagn/uttrykk.  

 

5.3.1 PDVØ i sonderingsfasen 
I sonderingsfasen er det 68 PDVØ totalt i de åtte avhørene. Etterforskerne bruker i de fleste 

tilfellene enten lukkede spørsmål eller gjør tematiske brudd når de stiller spørsmål ved 

PDVØ. Under vises de PDVØ som det er flest av. Fullstendige resultater i vedlegg 1, tabell 5.  

 

 
Figur 2. PDVØ i sonderingsfasen, totalt 68 PDVØ. 
 

Hvis vi sammenligner PDVØ i fri forklaring og sondering, ser vi at tallet på vitne til død øker 

i sonderingsfasen og at det kommer mye grubling frem i avhørene i sondering, mens det i fri 

forklaring kommer frem mer problematiske antagelser. Noe som kan indikere at strukturen på 

avhøret i fri forklaring gjør at ungdommene kommer inn i PDVØene og de problematiske 

antagelsene kommer spontant frem. Problematiske antagelser kan vedlikeholde 

traumesymptomer (Ehlers, 2013). Det å være i dialog med etterforsker virker som aktiverer 

grubling.  

 

Studien viser at det er større grad av PDVØ knyttet til hukommelseshull i sonderingsfaen enn 

i fri fortelling. Noe som kan være i tråd med Brewin (2016) forståelse av at når man 
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fokuserer på det lokale nivået ved å spørre etter detaljert informasjon kommer den potensielle 

fragmenteringen frem.  

 

5.3.2 Arousal 
En støttende traumerespons møter og støtter regulering av arousal. Etterforsker er bevisst sitt 

eget kroppsspråk (ansiktsuttrykk, gestikulering, kroppslig posisjonering og bruk av 

øyekontakt), og tilpasser kroppsspråket sitt til vitnets kroppsspråk og atferd. Ved hjelp av 

affektiv empati overfører etterforsker kontroll til vitnet ved for eksempel å støtte vitnet til å ta 

pauser, være tilstede og gi rom for emosjoner.  

 

Regulerer arousal Eskalering av arousal 

Pauser, gi kontroll over tid, være 

tilgjengelig 

Går raskt frem, lager brudd ved høy arousal 

Tilpasset og tilgjengelig øyekontakt, 

imøtekommende kroppsspråk 

Stirre, ikke øyekontakt over lengre periode, 

dominerende kroppsspråk, brå bevegelser, 

mangel på kroppsspråk 

Gi rom for emosjoner og skjelving Avvise emosjoner og kroppslige reaksjoner 

med brudd skapt av spørsmål eller 

kroppsspråk 

 

 

Arousal/aktivering: Regulering av arousal, støttende traumerespons  

Kategori: Tilpasse og være tilgjengelig for øyekontakt og imøtekommende kroppsspråk. 

Eksempelet med Jens er transkribtert fra fri fortellingsfasen ved et PDVØ, hvor den viser en 

etterforsker som har et tilpasset og tilgjengelig øyekontaktmønster. Jens ser ikke på avhører 

under denne delen av avhøret. 

 

Eksempel 16 

Jens: ... det høres ut som om det er noen som skyter (etterforsker ser på Jens kort og så ned i 

notatene igjen). Imens da så var jeg nokså redd at jeg tror jeg skrek ... (etterforsker ser kort 

opp), jeg tror jeg banna ganske mye ...  
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Her virker det som etterforsker følger ungdommen med affektiv empati. Ungdommen ser 

vekk hele tiden, men avhører ser på ungdommen med jevne mellomrom, og når ungdommen 

bruker sterke emosjonsord, er etterforsker tilgjengelig for øyekontakt.  

 

Arousal/aktivering: Regulering av arousal, støttende traumerespons. 

Kategori: Gi rom for emosjoner og skjelving. 

Sekvensen fra Nils sitt avhør er fra overgangen mellom fri fortelling og sonderingsfasen. 

Avhøret har tidligere vært preget av at etterforskeren har vært god på å gi pauser, brukt mye 

tid og vært tilgjengelig for øyekontakt ved behov.  

 
Eksempel 17 

PM: Hvordan var det å snakke da? 

Nils: ... jeg har gjort det ganske mange ganger før ... ganske mange ganger ? ... et par ganger ... 

PM: Ja. 

Nils: Det blir som sånn som om jeg ser det samme  

PM: mm. 

Nils: som om det er øvd inn. Det er jo ikke det. 

PM: Nei 

Nils: Det er som om det er ... ja ... å det at det er sånne uforutsette skjelvinger som skjer når  

PM: mm, Ja du er veldig berørt. 

Nils: Ja 

PM: Det at du skjelver vises veldig godt. Får frysninger nesten … 

Nils: (nikker) 

PM: Det er vanskelig å sette meg inn i hvor stort alt er, for det er helt utrolig at det går an å oppleve 

noe sånt, men det har du gjort (ser på hverandre).  

Nils: (nikker) 

 

Etterforsker viser med stor sannsynlighet affektiv empati ved å anerkjenne det emosjonelle, 

og viser samtidig at han kan ta ungdommens perspektiv (kognitiv empati) og handler 

kontekstuelt sensitivt med både ord og blikk.  

 

Arousal/Aktivering, eskalering av arousal, potensiell belastende traumerespons. 

Kategori: Avvise med brudd skapt av spørsmål eller kroppsspråk.  

I dette eksempelet gjør etterforskeren et nonverbalt brudd eller gjør en handling som lett kan 

feiltolkes av ungdommen som beskriver et PDVØ. Her blir Indra spurt om hva som var den 
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verste opplevelsen i slutten av sonderingsfasen, og beskriver et øyeblikk da hun var inne i en 

av bygningene på Utøya.  

 

Eksempel 18 

Indra: Det verste. Det var to ting jeg husket godt. Det var når Politiet kom inn. Og jeg husker 

veldig godt når vi var på båten og de åpnet baugporten.  

PM: mm 

Indra: Men ... jeg opplevde at jeg egentlig satt litt og ventet på at jeg skulle dø ... jeg trodde 

ikke at det var en sjanse at vi skulle overleve dette her ... 

PM: mm 

Indra: hvis vi skulle det, så skulle jeg være glad for det ... jeg turde ikke å håpe nesten 

PM: Mm (ser vekk, heller oppi kaffe til seg selv) 

Indra: Jeg forventet at det skulle komme en og skyte snart, skyte inn gjennom vinduet eller et 

eller annet ... 

 

Her bryter etterforsker kontakten nonverbalt ved å bryte blikk-kontakt og med å helle kaffe 

oppi til seg selv. En slik handling kan lett mistolkes når du forteller om noe av det mest 

sårbare du har opplevd, og kan i verste fall utløse eskalering av arousal/aktivering. Men 

samtidig slutter hun ikke å snakke, men hun lager selv et brudd fra indre lag til midtre lag.  

 

Arousal/Aktivering, eskalering av arousal. Potensiell belastende traumerespons. 

Kategori: Stirre, ikke øyekontakt over lengre periode, dominerende kroppsspråk, brå 

bevegelser, mangel på kroppsspråk.  

 

I dette eksempelet sitter Anne og forteller om et øyeblikk da gjerningsmannen skyter mot 

dem når de sitter i en båt, og etter hvert kommer de over på den andre siden.  Etterforskeren 

sitter og skriver hele tiden, og ser nesten ikke opp under store deler av avhøret i fri 

fortellingsfasen. Anne ser på avhører hele tiden.  

 

Eksempel 19 
Anne: Når han kastet røykgranaten, så gikk han opp og begynte å skyte på oss. Så dukket vi. 
Han traff ingen.  
 
PK: ... (skriver, kort nikk). 
 
Anne: Så gikk han litt lenger opp, og så begynte han å skyte igjen, da sneiet skuddene over 
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oss 
 
Han gikk videre. Det virket som om han hadde god tid.  
 
På andre siden så var det en mann, politimann, han sa ikke at han var politimann, han ropte 
på oss, at vi skulle komme til andre siden, men vi stolte ikke på han.  
 
PK: (Hun ser kort opp).  
 
Anne: Og han vinket til oss hele tiden, men vi stolte ikke på han, det var en gutt som begynte 
å svømme mot båten vår. 
 

Anne ser på etterforsker og får ikke noe øyekontakt tilbake. Etter en liten stund begynner 

bistandsadvokaten, som er med i avhøret å se på ungdommen. Ungdommen prøver fortsatt å 

få kontakt med etterforsker ved å se på henne.  

 

 
Figur 3. Traumeresponser Arousal totalt 3 av 68PDVØ tilsammen. 
  
 

I kategori støttende A1, tilpasset øyekontakt og imøtekommende kroppsspråk er resultatet 

lavt fordi de fleste etterforskerne skriver og en del av etterforskerne er urolige ved PDVØ.  

 

5.3.3 Kognitive prosesser og tolkninger 
En god traumerespons gir vitnet større forståelse og kan skape håp. Etterforsker gir rom for 

grubling, anerkjenner ressurser og mestringsstrategier. Utgangspunktet er kognitiv empati, og 

etterforsker gir psykoedukasjon hvis vitnet spør eller viser at det er forvirret over sine egne 

traumereaksjoner. Hvis vitnet har problematiske antagelser innenfor områder der politiet har 

ekspert kunnskap utfordres disse.  
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Skape forståelse og håp Potensielt øke forvirring og nedstemthet 

Anerkjenne ressurser, psykoedukasjon om 

traumer 

Stillhet, bare speile det som er vanskelig, 

bryte vitnets kontroll over kognitivt 

perspektiv 

Gi rom for grubling og undring over egne 

kognitive prosesser 

Avvise grubling med spørsmål som skaper 

brudd eller avvisende kroppsspråk, bruk av 

skremmende metaforer, feilinformasjon. 

Utfordre problematiske antagelser med 

politifaglig kunnskap 

Be vitnet ta overgripers perspektiv 

 

Kognitive prosesser, skape forståelse og håp, støttende traumerespons.  

Kategori: Gi rom for grubling og undring over egne kognitive prosesser.   

Neste eksempel er fra avhøret med Anders som er et av flere eksempler på undring over at de 

opplevde gjerningsmannen annerledes enn bildet i avisen. Her i samtale med en etterforsker i 

sonderingsfasen i forbindelse med å beskrive ABB. 

 
Eksempel 20 

PM: Hmm, at du husker det annerledes enn det de andre husker.  

Anders: Nei, jeg tror ikke det er noe galt med hukommelsen min. 

PM: Nei, nei jeg sier ikke det.  

Anders: Nei, nei jeg bare påpeker at jeg hadde et veldig klart inntrykk av det.  

PM: Ja, er det det du synes er vanskelig at ditt klare inntrykk er forskjellig fra hva veldig 

mange andre har opplevd? 

Anders: Absolutt. Nå skal man heller ikke spekulere i det da, men han gjerningsmannen er jo 

psykopat og det som kjennetegner de er jo at de er smarte ... så for alt det jeg vet så kan ha 

tatt på seg andre klær mens han har drivi på hele pakka, men det er jo litt merkelig når man 

ser ... 

PM: mm. 

Anders: Hvordan han skal se ut da ... på bilder og .... 

PM: mm. 

Anders: Det er liksom ikke det inntrykket jeg  

PM: Nei? 

Anders: Husker. 

PM: Men du husker det du husker 
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Anders: Mm. 

PM: Og så skal du bare huske på at den situasjonen du var i der er så ekstrem som kan få 

blitt. 

Anders: Mm. 

PM: ehh og det påvirker det vi opplever og minnene våres og alt. 

Anders: Mm. 

PM: Det er helt noe annet å minnes noe i rolige omgivelser ... på hvor man kan bruke sanser 

og minnes noe kontra det å ... være i en situasjon som dere er i ... 

Anders: Men det er jeg veldig sikker på, asså. 

PM: Ja. 

PM: Det er ikke noe rart om en har to personer som kan oppleve situasjonen ganske 

forskjellig fra et ganske likt utgangspunkt, da. I en sånn situasjon da. 

Anders: Jeg skjønner. 

 

Etterforskeren støtter ungdommens opplevelse av hvordan han opplevde at gjerningsmannen 

så ut, normaliserer hukommelsesprosessene og gir psykoedukasjon. Samtidig som han gir 

rom for både å utforske og snakke om noe som kan være potensielt skamfullt.  

 

Kognitive prosesser, skape forståelse og håp, støttende traumerespons.  

Kategori: Utfordre problematiske antagelser. 

I neste eksempel fra sonderingsfasen møter vi Atif som ikke forstår hvorfor han ikke ble skutt 

av Breivik. Atif har problematiske antagelser om seg selv over at han burde ha vært død. 

Etterforsker anerkjenner de ressursene han brukte for å komme seg vekk og konfronterer den 

problematiske antagelser med sin politifaglige kunnskap om å bli skutt på.  

 

Eksempel 21 

PM: Og du gjorde noe som var kjempefornuftig. Du løp. Du kom deg unna. Jeg tror ikke du 

skal tenke at han burde ha truffet deg. 

Atif: Okey 

PM: fordi det er vanskelig å treffe noen som beveger seg. Jeg tror det er helt sikkert derfor 

han ikke traff deg. 

Atif: Okey, ja.  
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Dette er også et eksempel på at det å utfordre problematiske antagelser kan endre narrativet 

om traumet. Fra å være en historie om at han burde ha dødd så kan det bli en historie om at 

han var smart som overlevde.  

 

Kognitive prosesser, øker forvirring og nedstemthet, potensielt belastende 

traumerespons. 

Kategori: Avvise grubling med spørsmål som skaper brudd eller avvisende kroppsspråk og 

bruk av skremmende metaforer.   

 

Her er et eksempel fra sonderingsfasen hvor Johanne grubler, tenker over det som har hendt 

på Utøya og setter det i sammenheng med andre opplevelser i livet.  

 

Eksempel 22 

Johanne: Føler at det er som et mareritt, egentlig. 

PM: Hva da? 

Johanne: Det som har skjedd. At det er en drøm.  

PM: mm 

Johanne: Jeg husker når jeg var liten. Jeg gikk i 3. eller 4. klasse så hadde jeg en et mareritt 

engang. Jeg drømte ... dagen før så hadde det vært sammen med naboen min ned til den nye 

tomten deres og gått en tur rundt området. ... så et stup på veien ... drømte at jeg gikk den 

veien og datt ned, måtte holde fast ... en drøm jeg husker ... dette er sånn det også ... Utøya 

PM: mm 

Johanne: Et veldig detaljert mareritt. 

PM: Den samme følelsen. 

Johanne: Den samme følelsen der og når jeg klatra opp på det fjellet.  

PM: Når dere gikk fra telthuset ... 

 

Eksempelet viser hvordan etterforsker avbryter grublingen. Det kan tolkes som at 

ungdommen er i konstruktiv grubling og holder på å skape forståelse av hvordan forskjellige 

traumatiske begivenheter er knyttet sammen i livet sitt. Samtidig skaper etterforsker her en 

potensielt belastende traumerespons ved å gjøre et tematisk brudd (fra følelser til handling).  
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Noen av etterforskerne spurte i starten av avhøret hvordan ungdommene hadde det. Her et 

eksempel fra en avhører som mener godt med å anbefale å søke hjelp, men bruker metaforer 

som kan være skremmende.  

 

Eksempel 23 

PM: Mm. Har du fått noe oppfølging hos psykolog eller noe sånt noe? 

Ikke noe psykolog 

Lise: Jeg har ikke fått noe fast ennå.  

PM: Skal du på det?  

Lise: Jeg tror kanskje jeg bør ha det etterhvert. 

PM: mm. 

Lise: Ja. 

PM: ... Jeg tror det er veldig lurt å få noen profesjonelle som kan ...  

Lise: Mm. 

PM: Vi har en tendens til å legge store traumatiske opplevelser, lagrer alt i sånne skuffer som 

de sier, legger en historie i skuffen, hvis vi ikke lufter den skuffen, jevnlig, og får ut det som er 

inni, får delt det med andre så kan den skuffen nesten til slutt eksplodere. 

Lise: Mm 

PM: I følelser. Så det er veldig lurt å ta imot det tilbudet du får. 

Lise: Ja.  

 

Ut fra det eksemplet så virker det nesten som om avhører sier at hvis du ikke søker hjelp, vil 

skuffen eksplodere. For en del vil nok et slikt utsagn oppleves som skremmende.  

 

Kognitive prosesser, øke forvirring og nedstemthet, potensielt belastende 

traumerespons.  

Kategori: Be vitnet ta overgripers perspektiv, definere PDVØ-opplevelsen.  

 
Neste eksempel er fra Ivars avhør i sonderingsfasen hvor han blir spurt av etterforsker hva 

han hørte. 

 
Eksempel 24 

Ivar: Sånn at han fikla med et våpen. Det var det jeg hørte. 

PM: mm. 
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PM: Kan du si noe om hva du tenkte at han ... han ville gjøre da når han gjorde det her? 

Ivar: Han ville drepe meg.  

PM: Okey. 

PM: Også har du beskrevet littegrann om de følelsene når det skjedde. Har du noe mer å 

utdype eller forklare rundt det? 

Ivar: Jeg begynte å skjelve, egentlig. Ikke noe mer. 

PM: Nei. 

 
Her guider etterforsker ungdommen inn i å ta overgripers perspektiv, og etterpå definerer 

etterforskeren opplevelsen som littegrann.  

 

 

 
Figur 4. Traumeresponser kognitive prosesser totalt 18 av 68PDVØ tilsammen. 
 

Det er flest støttende responser innenfor kognitive intervensjoner som kommer fra to 

etterforskere. Den belastende responsen å avbryte grubling (belastende K1) foregår i seks av 

åtte avhør.  

 

5.3.4 Traumenarrativet  
Ut fra teorien beskrives en støttende traumerespons som å støtte utvikling og integrasjon av et 

sammenhengende narrativ av hendelsen. Etterforsker bruker primært konkret faktuelt språk 

og har en forutsigbar oppbygning av avhøret som kan legge til rette for trygghet mellom 

etterforsker og vitnet, noe som innebærer at etterforsker ikke stiller ikke for mange spørsmål 

på en gang. Etterforsker støtter tematisk utvikling gjennom å følge vitnet i om det snakker om 

kontekst, handling eller indre opplevelser. Eksponering av de verste øyeblikkene foregår i fri 
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forklaringsfasen eller sonderingsfasen og ikke i avslutningen av avhøret. Etterforskers 

intervensjoner er preget av kontekstuell sensitivitet.  

 
  
Øker opplevelsen av sammenheng Potensielt defragmenterende 

Metakommunikasjon, følger 

avhørstrukturen, forutsigbarhet 

Dårlige overganger, komplekse 

instruksjoner 

Oppsummere, anerkjenne, enkelt språk Ikke komme med tilbakemelding, brå 

overganger, mange spørsmål samtidig, 

definerende 

Tematisk utvikling Tematiske brudd, projiserende 

 
 
Traumenarrativet, øker opplevelsen av sammenheng, støttende traumerespons.  

Kategori: Oppsummere, anerkjenne og enkelt språk.  

 

I slutten av fri fortelling er Endre litt svimmel etter å ha fortalt historien sin, og sier: 

 

Eksempel 25 

Endre: Så er det veldig rotete hukommelse. Det var så mye stress den dagen. Jeg husker 

veldig rotete. Jeg greier ikke å sette minnene på plass.  

 

PK: Når du sier det, må jeg bare kommentere tilbake. Hvis det virker rotete oppe i hjernen 

din, så kommer det ut veldig fullstendig. Kronologisk og fullstendig. Sånn at jeg har og jeg 

har hatt noen andre ... ehhm det du forteller til meg er ikke rotete. 

 

Endre: Siden jeg ikke husker så godt hva som skjedde. Jeg husker mere enkeltepisoder. For 

meg er det veldig vanskelig å prøve å forklare hvert eneste sekund. Jeg husker bilder.  

 

PK: Det er sånn hukommelsen fungerer. Du er ikke unormal der i det hele tatt. Jeg vil si at du 

er hakket bedre til å gjengi detaljer.  

 

Avhører normaliserer Endres bedømming av seg selv (psykoedukasjon) som en som har 

rotete hukommelse. Samtidig anerkjenner hun hans kognitive ressurser og støtter den evnen 

han har til å skape sammenheng.  



 60 

 
Traumenarrativet, øker opplevelsen av sammenheng, støttende traumerespons. 

Kategori: Tematisk utvikling. 

Det er få gode traumeresponser som støtter tematisk utvikling ved PDVØ i avhørene. Her er 

et eksempel fra Einars avhør hvor etterforsker både speiler og støtter tematisk utvikling. 

 

Eksempel 26 

PM: Når du sier at du er sikker på at du skulle dø. 

Einar: Mm. 

PM: Altså du ..det du tenker da? 

Einar: Ja. 

PM: Hvilke tanker går igjennom hodet på deg da? 

Einar: Det er en sånn dødsangst. Det er en blanding av frustrasjon ... 

PM: jaha. 

Einar: Og irritasjon. 

PM: Ja. 

Einar: Og bare det å være lei seg. 

PM: Lei seg? 

Einar: Du vet du skal dø.  

PM: Ja. 

Einar: Du kan ikke gjøre noe mot det.  

PM: Nei. 

Einar: Og ... du er forbanna ... rett og slett. 

PM: Ja ... Hva var du forbanna på?  

 

Etterforsker speiler både følelsen av at ungdommen var lei seg og spør videre inn i hva han er 

forbanna på. Dette gir ungdommen mulighet til å fortelle mer utdypende om hendelsen.  

 
 
Traumenarrativet, defragmenterende, potensiell belastende traumerespons.  

Kategori: Ikke komme med tilbakemelding, brå overganger og/eller definerende. 

 
 
I Haralds avhør brukte den mannlige etterforsker generelt kort tid og hadde et høyt tempo. 

Eksempelet er tatt fra sonderingsfasen.  
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Eksempel 27 

PM: Kan du si noe om, du har sagt noe om hva du følte og tenkte. Kan du si noe om hvor 

sårbar du var i den situasjonen? 

Harald: Ja, jeg var veldig lei meg. Jeg gråt veldig mye. Og veldig redd. Jeg skalv. Og ehhh ... 

jeg hadde sånn klump i magen hele tida. Klump i magen og jeg skalv og jeg hadde problemer 

med å puste for jeg var så redd. Og tårene bare trilla og noen ganger så klarte jeg å skjerpe 

meg. Men andre ganger så bare knakk jeg sammen. Så det var veldig sånn variert med 

følelsene, da.  

PM: mm. 

Harald: Selv om jeg var redd hele tida. 

PM: Okey, men i forhold til det med å ... avstanden som du sa var ti meter ... var det det? 

Hadde du noen form for sted å gjemme deg da? 

 

Etterforsker startet med å stille et lukket spørsmål som er definerende. Han bruker ordet okey 

mye, noe som både kan være bekreftende, men samtidig lett oppleves som avvisende hvis det 

ikke kommer en oppfølging. På slutten ser vi et tematisk brudd fra følelser til kontekst.  

 

Traumenarrativet, defragmenterende, potensielt belastende traumerespons.  
Kategori: Tematiske brudd, projiserende.  
 
Her er eksempler fra sonderingsfasen i Iselin sitt avhør hvor det er et tematisk brudd.  

 
Eksempel 28 

Iselin: Ehh, så hadde jeg lite følelse av håp. Og ehh samtidig som jeg var redd og i sjokk og 

... Det var liksom så mange blanda følelser etterhvert ... blanda sammen. 

PM: mm. 

Iselin: Ja ... det var veldig mange følelser som kom ... bare kom ... 

PM: mm ... I forhold til de personene som da ble skutt. Hvis det er ti stykker som du sa ... Ehh 

kan du si noe om hvordan de stod eller ... 

 
Her er et tematisk brudd hvor ungdommen snakker om følelser og avhører går raskt over til 

kontekst. Et slikt brudd kan også karakteriseres som en overhøring eller passiv lytting.  
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Figur 5. Traumeresponser traumenarrativet totalt 20 av 68PDVØ tilsammen. 
 

I kategorien traumenarrativet er det lite støttende responser og veldig mange belastende 

responser av typen tematisk brudd (belastende K2). Den belastende responsen tematiske 

brudd foregår i seks av åtte avhør.  

 
 
5.3.5 Etterforskernes belastende traumeresponser 
I analysen viser det seg at de mest vanlige belastende traumeresponsene under fortelling av 

PDVØ i sonderingsfasen er tematiske brudd (18), avvise grubling (8). Det var omtrent 

halvparten så mange belastende traumeresponser (32) som det var PDVØ (68).  

 

 
Figur 6. Belastende traumeresponser, totalt 32 av 41 traumeresponser. 
 

I de fire avhørene med mest belastende traumeresponser har avhørene mer enn fem 

belastende traumeresponser i mer enn to kategorier. I disse avhørene er det 29 belastende 

traumeresponser av totalt 32 belastende traumeresponser. De belastende responsene er jevnt 

fordelt i løpet av sonderingsfasen. Tre av åtte etterforskere gjør tematisk brudd ved 
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eksponering til indre lag (jeg følte, tenkte..). Alle etterforskerne unntatt en hadde belastende 

responser.   

 

5.3.6 Etterforskernes støttende traumeresponser 
Støttende traumeresponser som normalisering, psykoedukasjon, anerkjennelse av 

mestringsstrategier, oppsummering og metakommunikasjon er det lite av i de åtte avhørene. 

Kun to av etterforskerne kommer med støttende traumeresponser (9 tilsammen av 68 PDVØ) 

under PDVØ.  

 

De støttende etterforskerne bruker et anerkjennende enkelt språk. De normaliserer 

hukommelsesprosesser og traumereaksjoner, og i det ene avhøret utfordrer etterforskeren en 

problematisk antagelse med politifaglig kunnskap. Etterforskerne kommer med de støttende 

intervensjonene på slutten av fri fortelling og/eller sonderingsfasen.  

 
 
 

 
Figur 7. Støttende traumeresponser totalt 9 av 41 traumeresponser. 
 
De to etterforskerne med støttende responser støtter først og fremst kognitive prosesser ved 

hjelp av vitnepsykologi om hukommelse og psykoedukasjon om traumereaksjoner. De 

støttende etterforskerne har ikke tematisk brudd ved eksponering til indre lag (hva følte, 

tenkte du..), og eksponeringen gjør at det kommer mer informasjon, og i et av avhørene 

kommer det frem problematiske antagelser. 
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5.4 Utvikling av en sammenfattende modell – PDVØ-

modellen 
I den abduktive forskningsprosessen kommer det frem et mønster med utgangspunkt i de to 

avhørene med mest støttende traumeresponser og de to med mest belastende responser. 

Etterforskerne med de støttende traumeresponser støtter med stor sannsynlighet 

minneprosesser og regulering av arousal slik at det ubearbeidede traumatiske minnet har 

mulighet for å bli integrert inn i en større sammenheng hos ungdommen. Mens etterforskerne 

med belastende responser teoretisk har en mulighet til å øke arousal og skape en forstyrrelse i 

minneprosessene (potensiell retraumatisering).  

 

For å vurdere risiko for retraumatisering kan det være hensiktsmessig (pedagogisk) å dele 

kommunikasjonsprosessene i samtale om de potensielt verste øyeblikkene (hotspoten) inn i 

en kjerne og en ring rundt kjernen (se illustrasjon neste side), visualisert som en sort kjerne 

med et felt rundt som et sort hull. Metaforisk kan hotspoten sees som et sort hull i psyken 

som lever sitt eget liv og ved gjenopplevelse tar over den utsattes virkelighetsopplevelse slik 

at fortiden blir nåtid. 

 

Ifølge Brewin et al. (2010) er årsaken til PTSD manglende minneprosessering hvor de 

sensoriske representasjonene (S-representasjoner) fra den traumatiske hendelsen ikke er 

bearbeidet i det autobiografiske minnet (C-representasjoner). C-representasjoner skaper 

meningsfulle fortolkninger av en hendelse og S-representasjonene er den ubevisste sensoriske 

kodingen som foregår i øyeblikket. Jeg ser på minneprosessering som noe som foregår i 

PDVØens kjerne (sensorisk minne (S-minne) og svakt tilgjengelig autobiografisk minne (C-

minne)), mens minneintegrasjon foregår i PDVØens ring (verbalt tilgjengelig autobiografisk 

minne (C-minne)). Minneprosessering kan settes i gang ved eksponering av traumehistorien 

(Brewin & Hinshaw, 2014) og minneintegrasjon skjer ved meningsfulle fortolkninger av en 

hendelse (Brewin et al., 2010) og bearbeiding av negative tanker som foregår ved kognitiv 

restrukturering (Grey et al., 2002).  
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Figur 8: Støttende og belastende intervensjoners påvirkning i PDVØens kjerne og ring 

+ står for støttende traumeresponser og – for belastende traumeresponser 

 

 

 
 

 

 

 

 

Når en ser litt nærmere på kommunikasjonsprosessene til de to etterforskerne med mest 

belastende traumeresponser er det som kjennetegner de to etterforskernes stil at de gjør et 

tematisk brudd fra indre lag (følelser, sansninger) til enten midtre (handling) eller ytre lag 

(kontekst). Den potensielle nærheten til den ubearbeidede sensoriske representasjonen 

(kjernen i PDVØen) er stor ved at ungdommen guides inn i det indre laget med spørsmålet 

«hva følte/tenkte du» (det egosentriske perspektivet). Ved å bruke spørsmål som åpner for 

bearbeiding av den ubearbeidet sensoriske representasjon (kjernen i PDVØen) for deretter å 

bryte denne ved å endre tema, kan resultere i å lage et brudd som minner om den manglende 

minneintegrasjonen fra det opprinnelige traumet.   

 

Det vil si å forsterke den allerede manglende integrasjon av den sensoriske representasjonen 

med den potensielt regulerende C-representasjonen. Dette kan bli ytterligere forsterket som 

Kjerne (primært sansebasert minne) 
+ Støtte minneprosessering 
 - Øke eller vedlikeholde 
fragmentering av minne 

  Ringen (verbalt tilgjengelig minne) 
+ Forståelse, støtte minneintegrasjon 
- Forvirring, forsterke unngåelse 
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når de to etterforskerne i studien lager et tematisk brudd om igjen hver gang det er en ny 

PDVØ eller fire ganger på samme PDVØ. Det fremstår da som et mønster i avhørstilen hos 

etterforskeren. Innenfor den dialogiske samtalemetoden, som forholder seg til hele samtaler, 

kan dette være et tegn på en brutt temautvikling. Det brutte dialogmønsteret er knyttet til en 

avhørerstil som kjennetegnes av at avhøreren skifter temaer, ikke organiserer eller utdyper for 

tematisk utvikling og intervenerer ledende og kommuniserer monologisk (Gamst & 

Langballe, 2004). 

 

Når dette skjer i kjernen av PDVØen, kan dette ses på som potensielt fragmenterende på 

selve minneprosesseringen og i PDVØens ring potensielt forvirrende på minneintegrasjonen. 

Med bakgrunn i Brewin et al. (2010) modell, den dialogiske samtalemetoden (Gamst & 

Langballe, 2004) og empatiforskning (Geiger et al., 2017) baserer den sammenfattende 

modellen seg på at det er mer retraumatiserende å lage et brudd i PDVØens kjerne enn i 

PDVØens ring.  

 

Støttende intervensjoner i PDVØens kjerne vil støtte den manglende minneprosesseringen 

som er årsaken til PTSD. Deretter er kan det være mulig å integrere inn de sensoriske 

representasjonene i C-minnet ved hjelpa av regulerende C- representasjoner.  

 

Støttende intervensjoner i PDVØens ring (C-minnet) kan påvirke at de sensoriske 

representasjonene har muligheter til å bli tilgjengelig via den svake C-representasjonen, som 

igjen kan føre til minneprosessering. Foruten dette vil intervensjoner i ringen kunne støtte 

kognitiv restrukturering og at det skapes en mer sammenhengende traumehistorie for vitnet.  

 

Illustrasjonen på neste side oppsummerer de tre temaene arousal, kognitive prosesser og 

traumenarrativet i forhold til støttende og belastende traumeresponser med gradering av 

potensiell skade (retraumatisering) i en modell for å unngå retraumatisering.    
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Figur 9: PDVØ-MODELLEN – Støttende traumeresponser ved PDVØ 

 

 
 

 

Figur 10. PDVØ-MODELLEN – Belastende responser ved PDVØ 

 

 

 

   Kjerne - Eksponering 
Affektivt rommende nærvær 
Utfordre problematiske antagelser 
Tematisk utvikling 

   Ytre kant – Undring/Grubling  
Støttende og undrende kroppsspråk 
Tillate kognitiv grubling 
Oppsummering og metakommunikasjon 

    Kjerne - Eksponering 
Avvise emosjoner og skjelving 
Ta overgripers perspektiv 
Tematisk brudd, særlig fra indre lag, 
projiserende 

    Ytre kant – Undring/Grubling 
Høyt tempo, dominerende eller mangel på   
kroppsspråk 
Avbryte kognitiv grubling 
Mange spørsmål, definerende, brå 
overganger 
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6 Diskusjon 
 
Utgangspunktet for oppgaven er hvilke faktorer som kan minske belastningen og øke positive 

erfaringer hos barn og unge i møte med politi og rettsvesen. Her med et spesifikt blikk på 

kommunikasjonen mellom etterforsker og ungdom når de snakker om de verste øyeblikkene i 

traumeberetningen sin i politiavhør. Studien viser at det verste øyeblikk kan være en 

vesentlig faktor i hvordan etterforskeren kan ivareta ungdommen ut ifra et omsorgsetisk 

traumeperspektiv.  

 

Ved å legge et omsorgsetisk traumeperspektiv til grunn for avhørssituasjonen avgrenses de 

potensielt verste øyeblikkene (PDVØ), og det kommer frem støttende og belastende 

traumeresponser. Studien viser at det første verste øyeblikket kommer frem der ungdommen 

forteller om sin opplevelse av første tegn på fare under terrorangrepet, og her ser jeg på 

hvordan etterforskerens oppmerksomhet og respons på dette øyeblikket kan ha verdi for å 

ivareta ungdommen senere i avhøret. Deretter diskuter jeg først forskjellige former for 

empatiske utfordringer etterforskerne har med bakgrunn i de belastende traumeresponser og 

hvordan de kan endres med et omsorgsetisk traumeperspektiv. Som en avslutning på dette ses 

det på belastende traumeresponser som retraumatisering og støttende responser ved vellykket 

eksponering av PDVØ. Jeg byggere videre på dette, og presentere en mulig 

refleksjonspraksis for det omsorgsetiske traumeperspektivet inn i de formelle rammene for 

avhøret. Tilslutt viser jeg en mulig vei videre for å bruke det omsorgsetiske 

traumeperspektivet ved det potensielt verste øyeblikket som metode.  

 

6.1 Det første tegn på fare 
Utvalget i studien er ungdommer med PTS symptomer, og blant disse var det nesten alle 

ungdommene som ikke tolket de første skuddene som noe farlig, og hadde et forsinket 

realitetsorienterende øyeblikk. Avhørene viser også at det er sterke scener, som å se noen dø 

eller se venner som er skadet, som får dem til å forstå at det som skjer er ekte. Dette 

øyeblikket kan således aktivere traumeresponser i ungdommen og være et potensielt de verste 

øyeblikk.    

 

Det første tegn på fare trenger ikke være viktig for bevisstyrken i avhøret, men kan være 

sentralt som et første empatisk møte som kan påvirke tillit for ivaretakelsen av ungdommen i 
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resten av avhøret. Det kan etablere et dialogmønster ved de potensielt verste øyeblikkene som 

er forutsigbart og sammenhengende. Hvis det er knyttet høy arousal i øyeblikket, vil et 

empatisk non verbalt møte kunne være regulerende. Det empatiske møtet kan således være 

forebyggende for å skade senere i avhøret, og ville kunne være en del av etterforskerens 

kontekstuelle sensitivitet. 

 

Blant nesten alle de traumatiserte ungdommene var det første øyeblikk av fare overraskende 

og uvirkelig, noe som viser at det er stor sjanse for at det blir dannet påtrengende minner 

(Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Ehlers et al. (2002) har vist at påtrengende minner ofte er 

knyttet til den kontekst og hendelse som skjedde like før traumet skjedde eller når de 

oppdager at det er farlig. Dette innebærer at det første øyeblikk av fare kan ha en verdi for 

etterforskeren i det å vurdere risiko. Risiko for at vitnet har PTS symptomer, og at det er fare 

for å utvikle PTSD. Ved å ha en bevissthet på non-verbale tilstander under det første øyeblikk 

av fare kan det også være en måte å evaluere vitnes evne til å regulere traumatisk stress 

(Risan et al., 2016). 

 

6.2 Arousal regulering – Å lytte med affektiv empati og 

være tilgjengelig for blikk-kontakt ved PDVØ  
I studien viser jeg at etterforskerne har veldig forskjellige øyekontaktmønster ved PDVØ, og 

etterforskerne skriver mye. Samtidig ser ungdommene mer på etterforskerne enn motsatt. Det 

innebærer at det er en del potensielle «øyeblikksvindu» (gaze window) som ikke blir noe av.  

 

Å være tilgjengelig for direkte øyekontakt kan ha en selv-refererende effekt på den 

fornærmede som kan påvirke både selvbevissthet og gjenhenting av minner (Conty et al., 

2016). Det vil si at både minner og egne følelser kan bli tydelige hos vitnet. Ved at 

etterforsker er tilgjengelig for øyekontakt kan vitnet selv velge øyekontaktens 

emosjonsforsterkende effekt og støtte til avgrensing av seg selv i forhold til etterforskeren.  

 

Når dette skjer i et PDVØ, kan det utfordre etterforskerens empati fordi ungdommen kan 

komme i kontakt med veldig smertefulle tilstander. Øyekontakt har også selv-refererende 

effekt på etterforsker slik at etterforskers evne til egen emosjonsregulering kan bli utfordret. 

Å bryte øyekontakt og skrive kan være en måte for etterforskeren å beskytte seg på og kan 

ses på som en defensiv unngåelsesstrategi. Defensiv unngåelse i etterforskeren er knyttet til å 
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minimere de mentale utfordringene, unngå kompleksiteten og implikasjonene ved detaljer 

(Shepherd & Griffiths, 2013, s. 7). 

 

Når ungdommen ser på etterforskeren i PDVØen, og etterforsker ikke gjengjelder blikket 

eller bruker ord som mm, nikker, eller bekreftende utsagn, kan dette tolkes som mangel på 

anerkjennelse og empati for den smertefulle situasjonen. I følge Bavelas et al. (2002) ser den 

som snakker på den andre for å vekke en respons. Hvordan etterforskeren møter blikket 

og/eller ungdommens kroppsspråk, kan vise om etterforskeren forstår ungdommen og om 

hun/han er anerkjennende. Samtidig kan en god respons være med på å gjøre vitnet trygg slik 

at han/hun forteller mer detaljert om hendelsesforløpet. 

 

Innenfor investigate interviewing i England er det et ideal at etterforskerne skal kunne holde 

blikk-kontakt over tid og blir trent spesielt for dette (Shepherd & Griffiths, 2013). Dette er 

del av SOFTENS som er non verbale nøkkelintervensjoner som skaper empatiske samtaler.  

Evnen til å kunne være tilgjengelig for øyekontakt vil kunne være en måte å vise affektiv 

empati som gir rom for å utforske informasjonen som er tilstede eller på vei inn i samtalen. 

Det å være tilgjengelig for øyekontakt kan ses på som den non-verbale versjonen av det åpne 

spørsmålet «fortell mer om». Samtidig kan det vise et tydelig signal om at «jeg er her og tåler 

det du har å si» som kan gjøre at det blir lettere å fortelle om de verste øyeblikkene.  

 

6.3 Kognitive prosesser – Å beholde både sitt eget 

perspektiv og vitnets ved PDVØ 
Den andre største gruppen av belastende traumeresponser var knyttet til den kognitive 

prosessen grubling. Etterforskerne bryter ungdommens grubling ved å skifte tema. Her fra et 

tidligere eksempel der Johanne forklarer om et mareritt som barn og et traume som var 

knyttet til et fall fra et fjell:   

 

Johanne: Et veldig detaljert mareritt. 

PM: Den samme følelsen. 

Johanne: Den samme følelsen der, og når jeg klatra opp på det fjellet.  

PM: Når dere gikk fra telthuset........... 
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Overnevnte er et av mange eksempler på et brudd som skjer i sekvenser hvor det ikke 

kommer frem noe relevant informasjon om hendelsesforløpet, og ungdommen ønsker å 

snakke om tanker rundt den traumatiske hendelsen. I utgangspunktet kan det være første gang 

ungdommen forteller om disse tankene og det kan dermed være en spontan kognitiv 

restrukturering, som innebærer å endre de negative tankemønstrene skapt av traumet.  

Grublingen kan også være en del av det Ehlers (2013) ser på som rumination som er å passivt 

fokusere sin oppmerksomhet på negative emosjonelle tilstander og det å tenke gjentagende 

om årsaker, meninger og konsekvenser av den tilstanden. Hvilken type kognitiv 

tankevirksomhet det er kan være vanskelig å vite ut ifra korte utsagn, men er noe etterforsker 

må forholde seg til.  

 

I eksempelet ovenfor er det en mulighet for at etterforsker slipper ungdommens perspektiv og 

blir mer opptatt av sitt eget perspektiv ved å følge planen for avhøret. Dette er et tegn på å 

bryte den kognitive empatien (Geiger et al., 2017). Grubling utløst av PDVØ kan være 

viktige prosesser som skaper minneintegrasjon og kan være viktig for personen selv, men 

også ut ifra å få ett avhør med en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet. Vi vet ikke 

hvilken informasjon som kan ha blitt tilgjengelig hvis grublingen ikke brytes.  

 

Å bryte grubling uten å lage gode overganger kan være en måte etterforsker tar styring over 

avhøret på, en måte som mangler kontekstuell sensitivitet. Ut fra et omsorgsetisk 

traumeperspektiv er det mulig å endre dette ved å skape gode overganger med å være 

tålmodig, oppsummere og metakommunisere med vitnet om formålet med avhøret.  

 

6.4 Traumenarrativet – Å forholde seg til detaljerte 

beskrivelser ved PDVØ   
Studien viser at det er mange brutte dialogmønstre i sonderingsfasen når ungdommen 

beskriver sin traumehistorie. Etterforskerne har ofte det samme bruddet fra et lag til et annet 

som går igjen. Et eksempel på dette er fra følelser (indre lag) til kontekst (ytre lag) fra 

tidligere eksempel med Iselin: 

 

Iselin: Ja ... det var veldig mange følelser som kom ... bare kom ... 

PM: mm ... I forhold til de personene som da ble skutt. Hvis det er ti stykker som du sa ... Ehh 

kan du si noe om hvordan de stod, eller ... 
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Omtrent halvparten av etterforskerne mestrer ikke det å holde et sammenhengende 

dialogmønster ved PDVØ. I eksemplet over er dette en form for styring av avhøret som kan 

oppleves fra Iselins side at hennes perspektiv ikke blir ivaretatt (brist på kognitiv empati). 

Gamst og Langballe (2004) har vist når dette fremkommer som et mønster i samtalen, kan 

barn reagere negativt på den brutte dialogmåten ved å ikke gi mer informasjon. 

 

Fra et omsorgsetisk traumeperspektiv vil et tematisk brudd også være en måte å handle på 

som viser manglende prosessferdigheter fra etterforskerens side for å nå formålet med 

avhøret. Den kommunikative handlingen å skifte tema og bli overhørt når ungdommen 

forteller om noe av det potensielt mest sårbare i sitt liv, bryter med den bevisste 

beslutningstakende del av empatibegrepet. I den beslutningstakende del av empatibegrepet 

legges det vekt på å gå inn i mellommenneskelige møter på en måte som gjør at følelser kan 

være tilstede og oppdages (Gerdes et al., 2011).  

 

En måte å støtte dette på er å bruke aktiv lytting. Aktiv lytting er bekreftende utsagn, 

gjentagelse av hva ungdommen sier, oppsummering, og bruk av pauser og stillhet (Gamst & 

Langballe, 2004). Det er gjennomgående i avhørene at det er lite gjentagelser av hva 

ungdommene sier under PDVØ, lite bruk av oppsummering både under PDVØ og ellers i 

avhøret, og lite bruk av pauser og stillhet under PDVØ. Dette er kanskje noe av det som 

gjenspeiles i noen av tilbakemeldingen ungdommene ga om avhørssituasjonen i Langballe og 

Schultz (2017) sin studie hvor det var en del ungdommer som sier at de ikke opplevde å få 

den støtten de trengte for å fortelle historien sin. 

 

Aktiv lytting er et virkemiddel som støtter den beslutningstakende del av empatibegrepet og 

kan som en del av en kontekstuell sensitivitet hjelpe ungdommen til å gjengi detaljerte 

beskrivelser fra en traumehistorie. 

 

6.5 Belastende traumeresponser ved PDVØ og 

retraumatisering 
Ved analyse av kommunikasjonshandlingene kommer det frem at en vesentlig del av 

etterforskerne har belastende traumeresponser ved PDVØ og en liten gruppe viser potensielt 

retraumatiserende responser. I de to tidligere avsnittene har jeg sett på de mest vanlige 
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belastende traumeresponsene i studien som er å avbryte grubling og å frembringe tematiske 

brudd.  

 

I analyse- og resultatkapittelet presenterte jeg en modell hvor jeg introduserte at man kunne 

se på det potensielt verste øyeblikket med å gradere muligheten for å skade (retraumatisere). 

Med bakgrunn i Brewin et al. (2010) sin forståelse av traumatiske minner, forståelsen av 

brudd som ligger i den dialogiske samtalemetodens (DCM) (Gamst & Langballe, 2004) og 

empatiforskning (Geiger et al., 2017) ser jeg på en teoretisk mulighet for at tematiske brudd 

kan være potensielt retraumatiserende hvis de foregår i kjernen av PDVØen. Det tematiske 

bruddet kan forstyrre en minneintegrasjon og i verste tilfelle være med på å skape en 

problematisk antagelse om traumesituasjonen. Dette igjen kan vedlikeholde eller øke PTSD-

symptomer som gjenopplevelse, hyperårvåkenhet og unnvikelsesatferd.  
 

Det er uheldig at de traumatiserte ungdommene, som var i en vanskelig situasjon fra før, 

utsettes for avhør som potensielt kan retraumatisere dem. Fra en tidligere studie av samme 

datamateriale vet vi at noen av ungdommene opplevde oppfølgingsspørsmålene i 

sonderingsfasen som belastende. Som en ungdom uttrykte det: «avhørsmetodikken var 

veldig, veldig fryktelig, ...det var strengere enn det den burde ha vært og hva du kan forvente 

å høre fra ungdommer etter en slik traumatisk hendelse» (Langballe & Schultz, 2017, s. 7). 

Her kommenterer ungdommen at etterforsker utviser lite kontekstuell sensitivitet og empati, 

og det virker som avhører blir for metodedrevet.  

 

Med stor sannsynlighet sikter ungdommen til de spørsmålene hvor etterforskeren spør rett inn 

i kjerne av PDVØen ved formuleringen «hva tenkte du, følte du når....» som er 

utgangspunktet for den situasjonen som de tematiske bruddene i denne studien 

problematiserer at kan være retraumatiserende. Nå vet vi ikke om denne ungdommen som 

utaler seg opplevde et tematisk brudd, men uansett synliggjør ungdommen hvor kraftfullt det 

er å spørre inn i det potensielt verste øyeblikket. Ut fra et omsorgsetisk perspektiv bør det 

vurderes nøye, med kontekstuell sensitivitet, om det er nødvendig for saken å spørre inn i 

kjernen av PDVØ på grunn av fare for retraumatisering.  

 

Ettersom retraumatiseringsbegrepet er så vagt beskrevet (Knaevelsrud og Schock 2013), er 

det vanskelig å bedømme hvor retraumatiserende det er med tematiske brudd i kjernen av 

PDVØen. Det man kan gå ut fra, er at et en metodestyrt tilnærming og/eller tematisk brudd i 
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kjernen av PDVØ med stor sannsynlighet er et brudd på empati ved at både den affektive og 

kognitive empatien brytes fordi etterforsker ikke forholder seg til vitnets emosjonelle tilstand 

(affektiv bevissthet og emosjonsregulering), ikke til vitnes perspektiv (mangel på evnen til å 

ta den andres perspektiv) og/eller klarer ikke å vise empati i sin handlemåte 

(beslutningstakende empati).  

 

Inntil vi har fått større kunnskap om minneprosessering ved PDVØ og/eller forskning som 

avkrefter faren for retraumatisering er det fra et omsorgsetisk ståsted en føre-var strategi for å 

unngå potensiell skade å være ekstra oppmerksom på spørsmål som rettes direkte mot 

PDVØens kjerne, og når man spør, å være oppmerksom på faren for tematiske brudd. Og 

hvis det skal spørres inn til PDVØ hos vitnet, må man vurdere hva slags støtte og 

forberedelse som trengs for å gjøre det med minst mulig skade.   

 

6.6 Fra lite støttende traumeresponser til etterforskere 

med evne til å eksponere vitnet for PDVØ på støttende 

vis 
Belastningene ungdommene som overlevde på Utøya var utsatt for, var ekstreme, og det er å 

anta at politiet som avhørte dem ikke hadde erfaring fra lignende saker. Studien viser at 

etterforskerne gir generelt lite støttende traumeresponser ved PDVØ i sonderingsfasen. Dette 

kan også tolkes ut fra Jakobsen et al. (2018) sin studie fra samme datamateriale, som viser at 

etterforskerne er forsiktig med å være empatiske av en redsel for å ikke bryte 

objektivitetsprinsippet. Dilemmaene mellom objektivitetsprinsippet og empati gjør at de kan 

gå inn i en handlingsvegring ved å fokusere på å være upartiske, unngå å påvirke og bli 

emosjonelt distanserte. Det er kanskje noe av dette som viser seg i studien ved at det er lite 

støttende traumeresponser.  

 

Mangelen på støttende traumeresponser ved PDVØ kan antagelig overføres til andre alvorlige 

og kompliserte saker hvor barn og unge er involvert. Et eksempel på dette er saker hvor det er 

mistanke om vold eller seksuelle overgrep i nære relasjoner hvor den fornærmede 

sannsynligvis er traumatisert. Dette er saker som krever kontekstuell sensitivitet og  
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hvor det kan være viktig at utfordringene med traumatisering brytes ned i små enheter 

(Hobfoll et al., 2007), og gjennom støttende traumeresponser støtter egenregulering 

(Nordanger & Braarud, 2017) slik at unngåelsesatferden kan bli mindre. Noe som  

kan innebære at hvis etterforskerne ikke gir støttende traumeresponser til vitnet, kan de få 

redusert eller feilaktig informasjon. Hadde dette vært en sak med usikre bevis kunne dette ha 

spilt en større rolle.  

 

De to etterforskerne som utviste støttende traumeresponser, hadde begge først en sekvens 

med psykoedukasjon om hukommelse eller traumer, før de brukte minnesforsterkende 

teknikker ved de verste øyeblikkene i sonderingsfasen. Med andre ord etterforskerne 

eksponerer ikke ungdommen for det potensielt ubearbeidede minnet før de har normalisert 

traumereaksjonene til ungdommen. Normalisering kan ses på som en måte å gi omsorg og 

trygge vitnet før de går til neste steg som er selve eksponeringen. Dette er i tråd med kognitiv 

terapi (Ehlers, 2013) og en del av nøkkelintervensjonene for PTSD (Schnyder et al., 2015).  

 

Begge etterforskerne med støttende traumeresponser får også kartlagt handlingsforløpet før 

de går inn i en eksponering av det indre laget (tanker, følelser, lukt). I et av forløpene 

kommer da ungdommen med en informasjon om at han trodde han skulle dø og en 

problematisk antagelse om at han burde ha dødd. Dette er informasjon om vitnets subjektive 

tilstand i det peritraumatiske øyeblikket (tilstandene og emosjonene som foregår i øyeblikket 

ved den traumatiske hendelsen). Etterforskeren bruker deretter sin politifaglige kunnskap 

omkring bruk av våpen til å utfordre ungdommens problematiske antagelser av 

traumesituasjonen. Problematiske antagelser vedlikeholder traumesymptomer og er en viktig 

årsak til PTSD (Ehlers & Clark, 2000). Etterforskers intervensjoner kan gjøre at ungdommen 

kan endre sin traumehistorie fra å være opptatt av at jeg burde ha dødd, til å bli en som 

handlet på en måte som var klok for å overleve.  

 

Situasjonen med konfrontering av den problematiske antagelsen er referert til i Jakobsen et 

al. (2018) sin artikkel hvor etterforskeren beskriver at han har tatt et bevisst valg om å 

konfrontere. Etterforskeren begrunner dette med at gjerningsmannen er kjent, og at han ville 

forholdt seg annerledes ved en voldtektssak med ukjent gjerningsmann. Etterforsker gjør her 

en bevisst vurdering av avhørssituasjonen hvor han kan vise mer omsorg enn ellers. I et 

omsorgsetisk traumeperspektiv vil dette være et eksempel på kontekstuell sensitivitet og 

handling ut ifra prinsippet at det å ikke vise omsorg kan skade.  
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6.7 Gjennomføring av avhørsprosessen ved PDVØ – Et 

omsorgsetisk traumeperspektiv  
 

Omsorgsetikken har som mål å være konfliktforebyggende, noe som i dette tilfellet innebærer 

at etterforskeren leder avhørsprosessen på en slik måte at det er minst mulig belastende og 

retraumatisering unngås i møtet med vitner med PTS-symptomer. Oppgaven har introdusert 

begreper og eksempler fra empiri for å øke refleksjonen rundt empati begrepet i politiets 

avhørsmetodikk. Ved å introdusere begreper fra omsorgsetikken, empati-forskning og ved å 

synliggjøre både støttende og belastende traumeresponser har jeg forberedt en relasjonelt 

orientert refleksjonsmåte som innen omsorgsetikken ses på som omsorgsrefleksjon («care-

cognition» ).(Pettersen, 2008, s. 52). Omsorgsrefleksjon kommer fra erfaringer med 

relasjoner hvor etterforskeren må forholde seg emosjonelt (affektiv empati) til vitnet. Det vil 

si å utvikle etisk relevant kunnskap om at avhørssituasjonen skjer både ut ifra fornuft og 

emosjoner.  

 

Etterforskernes krav til å følge objektivitetsprinsippet og uskyldspresumpsjonen er abstrakte 

prinsipper som i utgangspunktet er prinsipper som skal ta vare på rettsikkerheten, som igjen 

er knyttet til prinsippet om rettferdighet. Med bakgrunn i omsorgsetikken ses ikke 

rettferdighetsperspektivet og omsorgsperspektivene som polariteter hvor det ene utelukker 

det andre, men heller som en naturlig del av en moralsk virkelighet å måtte forholde seg til 

konflikter mellom dem. Innenfor omsorgsetikken ses det å forholde seg til begge 

perspektivene som en nødvendighet for både å bli en moden moralsk aktør og for å løse 

dilemmaene (Pettersen, 2008).  

 

Bakgrunnen for å løfte dette frem er blant annet å synliggjøre at et omsorgsetisk 

traumeperspektiv ikke er å følge impulsen som kommer av å forholde seg til naturlig spontan 

omsorg, men å ha et begrepsapparat og kunne reflektere og handle med etisk omsorg. Empati 

er i utgangspunktet en nøytral tilstand (Nerdrum, 2011) som blir et verktøy for å reflektere 

over omsorg. Samtidig ønsker jeg å synliggjøre at å reflektere over kommunikative 

dilemmaer vedrørende empati og objektivitetsprinsippet er en naturlig og viktig del av 

utviklingen av en fagprofesjon som etterforskerrollen for å kunne ivareta traumatiserte 

ungdommer bedre.  
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Ved gjennomføring av avhørsprosessen ved PDVØ blir det således en forutsetning at 

etterforskeren har begreper og erfaring til å reflektere og handle ut ifra både omsorg og 

rettferdighetsperspektivet. Samtidig som etterforskeren forholder seg til moden omsorg som 

innebærer en refleksjon over å balansere egne og vitnes behov for omsorg i den krevende 

avhørssituasjonen, og tar ansvar for dette. Begrepet moden omsorg vil således inneholde å ta 

på alvor å ha en emosjonell trygghet i avhørssituasjonen. Dette innebærer å reflektere over 

både helserisikoen i ens eget arbeid og egen kompetanse til å håndtere avhørssituasjonen. 

Hvis etterforsker ikke mestrer både de avhørsmetodiske utfordringene og 

omsorgsutfordringene i avhørssituasjonen, kan det å snakke om de potensielt verste 

øyeblikkene gjøre vitnet usikker og/eller retraumatisere vitnet, samtidig som verdifull 

informasjon for etterforskningen/saken kan hindres i å komme frem.  

 

Et omsorgsetisk traumeperspektiv som refleksjonsverktøy ved PDVØ innebærer å ha faglig 

relevante begreper for å reflektere over de omsorgsetiske utfordringene ved PDVØ. De 

sentrale prinsippene for refleksjon er å unngå å skade og moden omsorg, og utøve 

kontekstuell sensitivitet når det oppstår dilemmaer. Videre skal jeg skissere kort en struktur 

for hvordan et omsorgsetisk traumeperspektiv vil kunne se ut som en metode i avhør av 

traumatiserte vitner. 

 

6.8 Gjennomføring av avhørsprosessen ved PDVØ – En 

omsorgsetisk traumemetode 
En omsorgsetisk gjennomføring av avhørssituasjonen ved PDVØ innebærer fire elementer:  

 

1. Identifisere PTS-symptomer. Dette kan gjøres ved å screene PTS-symptomer i forkant av 

avhøret. Det kan utvikles noen enkle screeningsinstrumenter for å kartlegge behov for støtte.   

 

2. Identifisere de potensielt verste øyeblikkene i et avhør under avhørsprosessen med PDVØ-

protokollen. Etterforsker er særlig oppmerksom på reaksjon ved det første tegn på fare og 

legger merke til PDVØ i fri forklaringsfasen og tilpasser avhøret etter dette (kontekstuell 

sensitivitet).  
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3. Utføre avhøret slik at etterforsker unngår å ha belastende traumeresponser og gi støttende 

traumeresponser ved et potensielt verste øyeblikk ut ifra PDVØ-modellen. Etterforskeren er 

spesielt oppmerksom på intervensjoner i kjernen av PDVØen.  

 

4. Evaluere avhøret ut fra PDVØ-modellen som kartlegger støttende og belastende responser 

ved de potensielt verste øyeblikkene. 

 

Affektiv, kognitiv empati og evnen til å handle med kontekstuell forståelse er grunnlaget for 

støttende traumeresponser ved de potensielt verste øyeblikkene. En evne til å reflektere over 

samspillet mellom disse kan hjelpe etterforskeren til å handle med kontekstuell sensitivitet 

for å både hjelpe vitnet til å regulere stress og få pålitelig informasjon.  

 

6.9 Implementering og videre forskning 
Politiet har ofte rollen som relasjonsarbeidere (Finstad, 2013; Lie, 2015), og ut fra dette er de 

opptrent via politikulturen indirekte i mange av omsorgsetikkens grunnprinsipper som for 

eksempel å være konfliktforebyggende, ikke skade og kontekstuell sensitivitet. Å 

implementer et omsorgsetisk traumeperspektiv i avhørssituasjonen vil være å bygge videre på 

eksisterende praksis med økt fokus på å vektlegge en større refleksjon over det relasjonelle 

aspektet i avhørssituasjonen, på en måte som gjør at etterforskningskvaliteten kan bedres.  

 

Et omsorgsetisk traumeperspektiv kan integreres inn i grunnutdanning for å støtte utvikling 

av en evne til å reflektere over omsorgsetiske dilemmaer i avhørssituasjonen, og utføre avhør 

på en måte som ikke potensielt retraumatiserer vitnet. Denne studien påpeker at en skal være 

ekstra oppmerksom i forhold til tematiske brudd når man er i kjernen av PDVØen. Ved 

etterutdanning kan etterforskerne få mer kunnskap om traumer og trene prosessferdigheter 

gjennom videoveiledning. Etterforskerne kan da veiledes i hvordan de kan forholde seg til 

den fornærmede når vedkommende snakker om det verste øyeblikket, og støtte 

minneprosessering gjennom tematisk utvikling, empati og regulering av arousal. Deretter kan 

man lære etterforskerne å identifisere problematiske antagelser og vurdere om de skal 

utfordre disse ut ifra politifaglige kunnskap. Gamst og Langballe (2004) har tidligere vist at 

kvaliteten på avhør av barn og ungdommer går opp ved strukturert opplæring med 

veiledning. Samtidig viser forskning at veiledning av erfarne utøvere er viktig for å trene opp 

empati (Nerdrum, 2011).  
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I denne studien har det å studere kommunikasjon mellom etterforsker og traumatisert 

ungdom ved PDVØ resultert i synliggjøring av avhørspraksis som potensielt kan være 

retraumatiserende. I videre studier kan man analysere for PDVØ i videopptak av 

avhørssituasjonen av traumatiserte vitner.  

 

På grunn av dårlig videoopptak og vinkel har ikke denne studien kunne se på ansiktsmimikk 

ved PDVØ og sette dette i relasjon til for eksempel affektiv empati. Dette kan være 

interessant for videre forskning både i fasene fri forklaring og sonderingsfasen ettersom vi 

ikke vet hvor mye det ikke-språklige empatiske nærværet ved PDVØ påvirker hvor detaljert 

et traumatisert vitnet forteller.  

 

6.10 Styrker og svakheter ved studien 
Det er en styrke at studien har tatt frem et nytt tema, kommunikasjon ved de potensielt verste 

øyeblikkene i politiavhør av traumatiserte, som ikke har vært studert tidligere. Kvalitative 

studier er velegnet for å utvikle begreper til å studere denne type fenomener. De har også en 

styrke i at studien har mulighet for rike beskrivelser av situasjonen som studeres, og er 

velegnet når studien ønsker svar på spørsmål om handling (Alvesson & Sköldberg, 2018). 

 

I oppgaven har jeg studert hva etterforskerne gjør gjennom videopptak av avhørssituasjonen, 

i motsetning til hva de sier de gjør. Siden avhørene er så like, etterforskerne bruker samme 

metode (K.R.E.A.T.I.V) og har en detaljert intervjuguide fra KRIPOS, er de godt egnet for 

sammenligning. Som forsker har jeg kommet utenfra politikulturen, noe som gir en styrke 

ved at jeg har et mer distansert forhold til avhørssituasjonen. Et utenifra blikk kan også 

problematisere elementer som en politikultur tar for gitt (Alvesson & Kärreman, 2011). 

 

Svakheten i studien er at utvalget er lite og at måleinstrumentene ikke er validert gjennom 

annen forskning. Studien av non verbal atferd er begrenset på grunn av dårlig kvalitet og 

egnethet på videopptakene.  

 

Datamaterialet er særegent ved at det er knyttet til en terrorhandling hvor gjerningsmannen 

var pågrepet og skyldspørsmålet høyst sannsynlig avklart. Etterforskerne hadde bedre tid enn 

ellers til å forberede seg, og ungdommene hadde stor empati fra det norske folk. Dette kan 
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ses på som en svakhet ved studien, fordi både tid og empati kunne gitt et bedre utgangspunkt 

for å gjøre støttende traumeresponser, men samtidig var dette en hendelse med meget høy 

traumatisering.  
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7 Avslutning 
 

Dette er den første studien som analyserer politiavhør av traumatisert ungdom med fokus på 

kommunikasjonen ved de potensielt verste øyeblikkene. Studien har hatt et teorigenererende 

forskningsdesign som har problematisert nåværende avhørspraksis med bakgrunn i hvordan 

etterforskeren kan ivareta ungdommene i et omsorgsetisk traumeperspektiv. Ut fra dette er 

det introdusert begreper og utviklet omsorgsetiske verktøy for avhørssituasjonen, slik at 

etterforskerne kan utvikle en omsorgsrefleksjon overfor avhørssituasjonen, og handle med 

empati. Formålet med dette er å få avhør som gir detaljerte vitnebeskrivelser uten å 

retraumatisere.  

 

De verste øyeblikkene kan ses på som «psycholegal spots» som kan ha stor påvirkning på 

avhørets kvalitet ved enten å gi detaljerte vitnebeskrivelser og minneprosessering som 

reduserer utviklingen av PTSD, eller mangelfull fragmentert informasjon og sjansen for 

retraumatisering. De verste øyeblikkene er sterkt knyttet til gjenopplevelse, hyperårvåkenhet 

og unngåelsesatferd i PTSD diagnosen. Samtidig er det ofte i disse øyeblikkene noe av den 

mest vesentlige informasjonen for etterforskningen kan finnes.  

 

Resultatet fra studien viser at omtrent halvparten av etterforskerne kommer med belastende 

responser og at det er lite støttende traumeresponser. Noen av etterforskerne har brudd i 

dialogmønsteret når de spør inn i kjernen av det potensielt verste øyeblikket, noe som er 

potensielt retraumatiserende. Samtidig synliggjør også studien at det er etterforskere som 

handler ivaretagende. Etterforskerne er kontekstuell sensitive i avhørssituasjonen ved å gi 

empati på bestemte tidspunkt i avhøret, noe som med stor sannsynlighet ikke påvirker 

beviskvaliteten. 

 

Oppgaven anbefaler etterforskere å være ekstra varsomme med å spørre inn til vitnets 

sanseinntrykk og tanker i de potensielt verste øyeblikkene for ikke å retraumatisere.   

Med utgangspunkt i situasjoner der etterforskeren må forholde seg empatisk til vitnet, kan 

det, ved bruk av en relasjonelt orientert refleksjonsmåte og god avhørsteknikk, utføres avhør 

som er støttende. Etterforsker vil da kunne ha redskaper til å håndtere kommunikative 

dilemmaer omkring empati ut ifra både omsorg- og rettferdighetsperspektivet. 
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Vedlegg 1. Tabeller fra undersøkelsene   
 

Tabell 1. Tolkning av faresignal og vitne til drap og tid før realitetsorienterende situasjon. 

Tolkning av faresignal    Antall Vitne til drap      Antall 

Spøk 13 Vitne til drap innen 5 min 8 

Fyrverkeri 6   

Skuespill 4 Minutter før ungdommen 

forstår at det er virkelig 

 

Tror det er ekte politi 2 Øyeblikkelig 7 

Skudd 2 Innen ca 5 min 8 

Skremmende lyd 1 Over ca 5 min 4 

 

I tolkning av faresignal er det er det elleve ungdommene som har scoret på to kategorier.  

 

Tabell 2. Situasjon som utløser at ungdommen forstår at det er virkelig/ekte..  
Realitetsorienterende situasjon      Antall 
ABB dreper noen 3 
Så døde ungdommer 3 
Så skadet venninne/venn 3 
I samtale med andre ungdommer 2 
Så angsten i andre ungdommers ansikt 1 
Så blod i sjøen 1 
Kommer ikke frem av avhøret 6 
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Tabell 3. De verste øyeblikkene i fri fortelling 

Avhør A B1 B2a B3 B4 B5 C D1 D2 D3 D4 E PDVØ 

                            

13-15 år                           

PK1G 1   1         1 1     1 5 

PK2G 1   1         1 1 2   4 7 

PK3G       1           1   1 2 

PM1J 1   3             1   1 3 

SUM 3   5 1       2 2 4   7 17 

                            

16-18 år                           

PK4J 1   1             1   1 4 

PM2G 1   3 1         1 1   2 7 

PM3G 1   3 1   1     2     2 9 

PM4J 1   2 1   2       3   2 6 

SUM 4   9 3   3     3 5   7 26 

                            
TOTAL 7   14 4   3   2 5 9   14 43 
 

A=Første øyeblikk av fare, B1=Orienteringsfrys, B2a=Fluktrefleks, B3 Frys - angst, B4= Kollaps, 

B5=Beskyttelsesrefleks, C= Hukommelseshull, D1=Global grubling, D2= Problematiske antagelser. D3= 

Virkelighetsfordreininger, D4= Metaforisk språk, E= Vitne til død eller alvorlig skade.  

 

Tabell 4. Antall høy intense ord (HO) og etterforsker som er tilgjengelig for øyekontakt (IØ).  

Avhør HO med TØ (HO uten TØ) = HO Avhør HO med TØ (HO uten TØ) = HO 

    

13-15 år  16-18 år  

PK 1G  9 (0) = 9 PK 4J 9 (4)= 13 

PK 2G 6 (9) = 15 (K) PM 2G 7 (23) = 30 

PK 3G 2 (4) = 6  (K) PM 3G 17 (4) = 21 

PM 1J 18 (3) = 21 PM 4J 15 (8) =23 

SUM 35 (16) = 51 SUM 58 (39) = 87 

HO = Høy intense ord TØ = Tilgjengelig øyekontakt (K)= Kart brukt i fri fortellingsfasen. 
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Tabell 5. PDVØ i sonderingsfasen 

Avhør A B1 B2a B3 B4 B5 C D1 D2 D3 D4 E PDVØ 
                            
13-15 år                           
PK1G   1         2           3 
PK2G     1 1       2   2   4 10 
PK3G   1           1   3   1 6 
PM1J     1 1       2   2   4 10 
SUM   2 2 2     2 5   7   9 29 
                            
16-18 år                           
PK4J     1   1   2         4 8 
PM2G     2         6     1 2 11 
PM3G     4         1 2 1   3 11 
PM4J 1   2 1     1 1 1 2     9 
SUM 1   9 1 1   3 8 3 3 1 9 39 
                            
TOTAL 1 2 11 3 1   5 13 3 10 1 18 68 
 

 

Tabell 6. Støttende traumeresponser sonderingsfasen.  

Avhør A1 A2 T1 T2 K1 K2 
SUM 
STR PDVØ 

                  
13-15 år                 
PK1G       1 1   2 3 
PK2G               10 
PK3G               6 
PM1J               10 
SUM               29 
                  
16-18 år                 
PK4J               8 
PM2G               11 
PM3G        4 3 7 11 
PM4J               9 
SUM               39 
                  
TOTAL       1 4 3 9 68 
 
A1 og A2= Arousal kriterier. T1og T2= Traumenarrative kriterier K1og K2= Kognitive kriterier. STR= 

Støttende traumeresponser.  
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Tabell 7. Belastende traumeresponser i sonderingsfasen. 

Avhør A1# A2# T1# T2# K1# K2# 
SUM 
BTR PDVØ 

                  
13-15 år                 
PK1G         1   1 3 
PK2G   1            6           2  9 10 
PK3G                1     1 6 
PM1J   1  4 1           1 7 10 
SUM   2  11 4 1 18 29 
                  
16-18 år                 
PK4J     1 1             1 3 8 
PM2G                1           3  4 11 
PM3G               11 
PM4J   1            5 1  7 9 
SUM   1 1 7 4 1 14 39 
                 
TOTAL   3 1 18 8 2 32 68 
 
A1 og A2= Arousal kriterier. T1 og T2= Traumenarrative kriterier K1 og K2= Kognitive kriterier. BTR= 

Belastende traumeresponser.  

 

Tabell 8. Tidsbruk i de forskjellige fasene av avhøret. 

Avhør Kontakt etablering Fri Forklaring Sondering/Avslutning Totalt 
     
13-15 år     
PK 1G 18 min 1 t 2 min 1 t 6 min 2 t 26 min 
PK2G 16 min (K) 35,5 min 36,5 min 1 t 28 min 
PK 3G 15,5 min (K) 34,5 min 1 t 34,5 min 2 t 35,5 min 
PM 1J 10,5 min  7 min 1 t 12,5 min 1 t 30 min 
SUM 59,5 min 2 t 19 min 4 t 29,5 min 7 t 59,5 min 
     
16-18 år     
PK 4J 16,5 min 6,5 min 58 min 1 t 21 min 
PM 2G 20 min 54 min 1 t 52 min 3 t 6 min 
PM 3G 18 min 39,5 min 1 t 4,5 min 2 t 5 min 
PM 4J 18 min 40 min  45 min 1 t 43 min 
SUM 1 t 12,5 min 2 t 20 min 4 t 39,5 min 8 t 15 min 
     
Forskjell < 13 min < 1 min < 10 min < 15,5 min 
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Vedlegg 2 
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