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Sammendrag 
Forfatter: Anja Kile Holtermann 

Tittel: «Vi gikk fra å være overlevende helter til å bli litt problemer» - Opplevelse av 

arbeidsliv blant ansatte fra Regjeringskvartalet etter 22. juli 

Hovedveileder: Mona-Iren Hauge 

Biveileder: Sigrun Marie Moss 

Bakgrunn og formål: 22. juli 2011 ble Regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 

rammet av terrorangrep. Over 300 personer var på jobb i Regjeringskvartalet under 

bombeeksplosjonen der. Noen av disse har strevd med posttraumatiske reaksjoner i ettertid. 

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke opplevelsene til et utvalg ansatte fra 

Regjeringskvartalet som befant seg i Regjeringskvartalet under angrepet og som har opplevd 

posttraumatiske reaksjoner i ettertid. 

Problemstilling: Hvordan fremstiller de ansatte egne og andres forventninger til fungering 

og håndtering av traume etter 22. juli? Hvordan forholder de seg til disse forventningene? 

Metode: Oppgaven er en kvalitativ studie basert på 24 intervjuer med ansatte fra 

Regjeringskvartalet som befant seg i Regjeringskvartalet under terrorangrepet 22. juli, som 

har opplevd reaksjoner som kan forstås som PTSD. Intervjuene er gjennomført våren 2015, 

og er en del av den større studien «Helse, trivsel og arbeidsmiljø etter 22/7: En undersøkelse 

av ansatte i departementene og Regjeringskvartalet» ved Nasjonalt Kunnskapssenter om vold 

og traumatisk stress (NKVTS). Intervjuene er analysert ved hjelp av tematisk analyse 

informert av kulturpsykologiske perspektiver.  

Resultater: Gjennom analysen kategoriserte jeg de som ble intervjuet sine opplevelser i 

temaene Å være en av de utsatte i en nasjonal katastrofe, Håndtering av egne reaksjoner og 

Håndtering av arbeidslivet med tilhørende undertemaer. Gjennom disse temaene illustrerer 

jeg hvordan andres forståelser og forventninger påvirker personene som er intervjuet, og 

hvordan ytre forventninger i noen tilfeller kan oppleves som motsetninger til egne behov.  

Konklusjon: Betraktninger som kommer frem i intervjuene danner et inntrykk av at mange 

av de som har blitt intervjuet har strevd mye på egen hånd og følt at deres opplevelser ikke 

blir anerkjent av andre på ulike måter. Eksempelvis nevner flere at det var mer belastende å 

oppleve psykiske plager enn fysiske plager, fordi man opplevde å få mindre støtte fra andre 

ved psykiske plager. Et annet eksempel er opplevelsen av andres syn på hendelsen som noe 

mindre alvorlig sammenliknet med Utøya – som ga en følelse av at man burde se på seg selv 

som heldig, selv om det var langt fra egen opplevelse. Flere beskriver også erfaringer med å 
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selv måtte ta mye ansvar og grep for å kunne oppleve bedring eller mindre stress knyttet til 

plager, og at de har ikke opplevd å kunne regne med å få hjelp med dette. Funnene fra 

analysen i denne oppgaven peker på hvordan forståelser i samfunnet og på arbeidsplassen har 

spilt en rolle for hvordan de som har blitt intervjuet har kunnet bearbeide sine opplevelser i 

tiden etter 22. juli. Spesielt trekker de som har blitt intervjuet frem hvordan dette endrer seg 

over tid, og det tydeliggjøres dermed hvordan en forståelse av hendelsen 22. juli som 

umiddelbart kan ha generert støtte og omsorg, at de var overlevende helter, kan endre seg til å 

bli noe som oppleves som forventninger man ikke klarer å leve opp til, at det er på tide å 

komme seg videre og fokusere på hva man har lært. 
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Abstract 
Author: Anja Kile Holtermann 

Supervisor: Mona-Iren Hauge 

Co-supervisor: Sigrun Marie Moss 

Title: "We went from being heroes that survived to becoming problems" - Experience of 

working life among government employees after July 22 

Background and research aim: On July 22, 2011, the Government Quarter and the 

Norwegian Labor Party’s youth summer camp on Utøya were targeted by terrorist attacks. 

Over 300 people were at work in the Government Quarter during the bomb explosion there. 

Some of these have struggled with post-traumatic stress reactions afterwards. The purpose of 

this thesis has been to investigate the experiences of a selection of ministry employees who 

were in the Government Quarter during the attack and who have experienced post-traumatic 

stress reactions in the aftermath. 

Research question: How do employees present own and others' expectations in regard to 

functioning and management of trauma after July 22? How do they relate to these 

expectations? 

Method: The thesis is a qualitative study based on 24 interviews with ministry employees 

who were in the Government Quarter during the July 22 terrorist attack and has experienced 

reactions that can be understood as PTSD. The interviews were conducted in the spring of 

2015, and are part of the larger study «Health, well-being and working environment after 

22/7: A survey of employees in the ministries and the Government Quarter» at the 

Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS). The interviews were 

analyzed using thematic analysis informed by cultural psychological perspectives. 

Results: Through the analysis, I categorized the experiences of those who were interviewed 

into the themes of Being one of the victims of a national disaster, Managing your own 

reactions and Managing working life with related sub-themes. Through these themes, I 

illustrate how others' understandings and expectations affect the people interviewed, and how 

in some cases external expectations can be perceived as contradictions to their own needs. 

Conclusion: Point of views that emerge in the interviews give the impression that many of 

those who have been interviewed have struggled a lot on their own and feel that their 

experiences are not recognized by others in different ways. For example, several people 

mention that it was more stressful to experience mental ailments than physical ailments, 

because they experienced less support from others with mental ailments. Another example is 
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the experience of others' view of the event as somewhat less serious compared to Utøya - 

which gave the feeling that one should consider oneself lucky, even if it was far from one's 

own experience. Several also describe experiences of having to take a lot of responsibility 

and measures in order to experience improvement or less stress related to ailments, and that 

they have not experienced being able to count on getting help with this. The findings from the 

analysis in this paper point to how understandings in society and the workplace have played a 

role in how those interviewed have been able to process their experiences in the aftermath of 

July 22. In particular, those who have been interviewed highlight how this changes over time, 

and it is thus made clear how an understanding of the July 22 incident that may have 

immediately generated support and care, that they were surviving heroes, may change into 

something that are experienced as expectations that you cannot live up to, that it is time to 

move on and focus on what you have learned. 
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Forord 
 

Først og fremst vil jeg rette en stor takk til de ansatte fra Regjeringskvartalet som tillitsfullt 

og ærlig har delt av sine erfaringer i forbindelse med intervjuene denne oppgaven er basert 

på. Jeg har tilnærmet meg deres fortellinger med ærefrykt og latt meg berøre av opplevelsene, 

følelsene og tankene jeg har fått innblikk i. Jeg håper jeg har klart å forvalte deres historier på 

en god måte. 

Muligheten til å arbeide med disse intervjuene må jeg takke Trond Heir og NKVTS 
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innblikk i arbeidet med det overordnede forskningsprosjektet.  

 Tusen takk til mine veiledere Mona-Iren Hauge og Sigrun Marie Moss for all 

veiledning i forbindelse med oppgaven og prosessen det er å skrive en hovedoppgave. Takk 

for spennende og lærerike samtaler, konstruktive tilbakemeldinger og nye perspektiver jeg vil 

ta med meg videre. Deres engasjement og støtte har betydd mye for meg. Takk for at dere har 

lagt til rette for kontakt med Amalie, som også arbeider med materiale fra det overordnede 

prosjektet, det har ført til mange interessante og nyttige samtaler som jeg har satt stor pris på i 

arbeidet med oppgaven. 

Takk til Merete for nyttige innspill knyttet til formidling, korrektur og interesse for 

arbeidet med oppgaven. 

En varm takk til familie og venner for all støtte, oppmuntring og hyggelige stunder i 

en travel periode. Jeg vil rette en spesiell takk til min enestående morfar som har vært et av 

mine viktigste forbilder, og har lært meg mye jeg har kunnet ta med meg i arbeidet med 

denne oppgaven.  
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1 Introduksjon 
 

Den 22. juli 2011 kl. 15.25 ble det sprengt en bombe i Regjeringskvartalet i Oslo. I 22.juli-

kommisjonens rapport, NOU 2012: 14 (2012 s. 17), beskrives skadeomfanget av bomben 

slik: «Åtte mennesker ble drept momentant og ti innlagt på sykehus med livstruende eller 

alvorlige skader. Mange ble påført skader av mindre alvorlig karakter, samt psykiske plager 

og belastninger av ulik art. Ved å utløse bomben satte gjerningsmannen om lag 325 personer 

som befant seg i eller utenfor regjeringskvartalets bygninger i akutt livsfare. Eksplosjonen 

forårsaket massive ødeleggelser. Regjeringskvartalet og gatene omkring fortonet seg som en 

krigssone». Ettersom terrorangrepet skjedde en fredags ettermiddag i fellesferien, var mange 

av de som jobbet i Regjeringskvartalet på ferie. Men ettersom terrorangrepet var så 

omfattende og medførte så store skadevirkninger, ble alle de 3100 som jobbet i 

Regjeringskvartalet berørt av det skremmende i at arbeidsplassen deres ble angrepet (NOU 

2012:14 s. 259). Rundt to timer etter angrepet i Regjeringskvartalet, fikk politiet meldinger 

om et pågående angrep på AUFs politiske sommerleir på Utøya. 69 personer, de fleste 

ungdommer, ble drept på Utøya. I tillegg ble omtrent halvparten av dette livstruende skadet, 

og de 564 personene som befant seg på Utøya i den døye timen angrepet varte var alle i 

livsfare (NOU 2012: 14). 

For å undersøke hvordan de ansatte i Regjeringskvartalet ble berørt av bombeangrepet 

22. juli 2011, fikk Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 

oppdrag av helsedirektoratet å sette i gang en studie. Prosjektet har tittelen: «Helse, trivsel og 

arbeidsmiljø etter 22/7: En undersøkelse av ansatte i Regjeringskvartalet og departementene». 

Data til dette prosjektet er samlet inn i såkalte «bølger» på tre måletidspunkter: våren 2012, 

2013 og 2014, og dataene har dannet grunnlag for mange artikler og publikasjoner, for en 

mer utfyllende oversikt over artikler se prosjektets nettside (NKVTS, 2019).  

Rundt fire år etter terrorangrepet, ble det gjennomført kvalitative intervjuer av to 

intervjuere ved NKVTS med et utvalg personer fra dette prosjektet. Utvalget var sammensatt 

av 50 ansatte som var indirekte berørt (ikke til stede under selve angrepet) og 50 ansatte som 

var direkte berørt (tilstede under angrepet). I hver av disse gruppene hadde 25 av 50 

symptomer på posttraumatisk stressyndrom (PTSD) i perioden etter angrepet. 

Tilstedeværelsen av symptomer på PTSD ble vurdert ut fra skårer på målinger gjort i regi av 

NKVTS, beskrevet nærmere i metodekapitlet. Det var fire grupper med 25 personer selektert 

i hver gruppe. Utgangspunktet for denne hovedoppgaven er kvalitative intervjuer jeg har fått 
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tilgang på gjennom NKVTS med de 25 personer i utvalget som var på jobb under 

terrorangrepet 22. juli, og som i en periode i tiden etterpå har hatt reaksjoner som kan fylle de 

diagnostiske kriteriene for PTSD. De som ble intervjuet ble hovedsakelig spurt om 

håndtering av dette knyttet til arbeidslivet, men de reflekterer også ofte ut over kun 

arbeidslivet, og inkluderer hverdagen sin i bredere forstand. Hovedsakelig dreier 

refleksjonene til de som har blitt intervjuet seg om arbeidslivskonteksten. 

Det var mange berørte av terroren 22. juli, både blant de som befant seg i 

Regjeringskvartalet, på Utøya og i den norske befolkningen ellers. Det er vanlig etter en 

skremmende og overveldende hendelser å oppleve negative reaksjoner den første tiden etter 

hendelsen (Friedman, Keane, & Resick, 2007), det er noe av grunnen for at man har et 

kriterie om varighet for at reaksjonene skal kunne defineres som PTSD (American 

Psychiatric Association, 2013). Selv om det er relativt vanlig blant personer som har opplevd 

en potensielt traumatiserende hendelse å oppleve reaksjoner som kan kategoriseres som 

PTSD, er det likevel et mindretall. Det er mange forhold ved hendelsene 22. juli som kan ha 

påvirket hvordan tiden etterpå har vært for de som har blitt intervjuet i denne studien. Det har 

blant annet vært svært stor oppmerksomhet rundt hendelsene og rettet mot de berørte, og for 

de som er ansatte fra Regjeringskvartalet ble i tillegg arbeidsplassen deres rammet hardt. 

Ansatte fra regjeringskvartalene vil også gjennom jobben være i utstrakt kontakt med andre 

som har opplevd det samme som en selv, men ikke nødvendigvis opplever de samme 

konsekvensene. Jeg har ønsket å utforske hvordan det har vært å være en av de som strever i 

ettertid, spesielt med tanke på at de på jobb, en viktig arena for å forstå seg selv, vil bli møtt 

med andres reaksjoner og håndteringer på samme hendelse. En kvalitativ utforsking av flere 

som har opplevd den samme potensielt traumatiserende hendelsen, og som har strevd i 

ettertid, gir mulighet for å utforske mønstre i hvordan de som er utsatt for overveldende og 

skremmende hendelser forholder seg til egen lidelse, og hvordan omgivelsenes forståelser av 

reaksjonsmåter som følge av slike hendelser, får betydning for hvordan de som er utsatt har 

det i tiden etterpå. Det er viktig å understreke at oppgaven er basert på noen av de som har 

strevd med posttraumatiske reaksjoner og at funnene i denne oppgaven dermed ikke er 

representative for alle som befant seg i, eller hadde arbeidsstedet sitt i Regjeringskvartalet 22. 

juli. 

Oppgavens problemstilling er som følger: Hvordan fremstiller de ansatte egne og 

andres forventninger til fungering og håndtering av traume etter 22. juli? Hvordan forholder 

de seg til disse forventningene? 
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I den neste delen som er bakgrunnskapitlet, presenterer jeg tidligere forskning på 

ansatte fra Regjeringskvartalet, og forskning som kan belyse deres reaksjoner i tiden etter 22. 

juli. Deretter følger en gjennomgang av teoretiske rammeverket for oppgaven: 

kulturpsykologiske og økologiske perspektiver på traumereaksjoner. Det fjerde kapitlet gjør 

rede for metodisk tilnærming. Deretter presenterer jeg resultatene fra den tematiske analysen, 

hvordan det oppleves å være en av de utsatte i en nasjonal katastrofe, hvordan man forholder 

seg til egne reaksjoner og håndtering av arbeidslivet. Avslutningsvis drøfter jeg funnene fra 

analysene sett i lys av det teoretiske rammeverket og tidligere forskning. 
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2 Bakgrunn 
Innledningsvis vil jeg kontekstualisere hendelsene 22. juli og hvordan de ble forstått i tiden 

etterpå, blant annet fordi reaksjoner etter en potensielt traumatiserende hendelse ser ut til å 

være avhengig av hendelsens karakter (Shalev, Liberzon & Marmar, 2017). Posttraumatiske 

stressreaksjoner er ofte mer alvorlig etter menneskeskapte traumatiske hendelser, spesielt 

etter terrorangrep (Klein & Alexander, 2011). Terrorangrep rettes som regel mot sivile, og 

hensikten er som regel å oppnå et politisk mål gjennom å sjokkere og skape frykt hos en 

større gruppe mennesker, utover de som er direkte rammet, og dermed få dem til å handle på 

en måte som vil tjene terroristen (Victoroff, 2005; Hoffmann, 1999). Store deler av 

befolkningen i Norge ble sterkt påvirket av hendelsene 22. juli, og mange opplevde tristhet 

og uvirkelighetsfølelse den første tiden etterpå (Thoresen, Aakvaag, Wentzel-Larsen, Dyb, & 

Hjemdal, 2012). Rafoss (2015) beskriver hvordan det etter hendelsene 22. juli oppstod et 

meningsvakuum, det som hadde skjedd var nesten ikke til å begripe. Man forsøkte å fylle 

meningsvakuumet med et kollektivt tolkningsarbeid- og symbolarbeid, det ble et «kulturelt 

traume» - en kollektiv tolkning av en grusom hendelse (Rafoss, 2015, s.197; Alexander, 

2012). Terrorangrepet ble gitt sosial mening og historisk relevans, og et narrativ ble skapt for 

å gi mening til hendelsene. Historien som Rafoss kaller ‘Kampen om demokratiet’ handler 

om en gjerningsmann som truer demokratiet, tryggheten og fremtiden, hvor det norske folk 

blir de som beskytter demokratiet og helter som stiller opp når landet er truet. Gjennom at de 

ansatte i Regjeringskvartalet ble tolket som å være på jobb for demokratiet, representerte de 

noe mer enn kun seg selv, de ble de også representanter for demokratiet og det norske folk 

(Rafoss, 2015). Datoen 22. juli har blitt et nasjonalt symbol som kan brukes som en 

selvforklarende referanse i Norge, som kan representere verdier, som for eksempel åpenhet 

og toleranse, som ble vektlagt i den offentlige samtalen og samtidig vekke sterke følelser 

(Døving, 2013). For noen av de som ble rammet av terroren 22. juli var det vanskelig å leve 

opp til det som ble kommunisert som en ideell nasjonal holdning; å svare med mer åpenhet, 

toleranse og humanitet, fordi det ble lite plass til deres reaksjoner, som sinne (Weisæth, 

2014). Weisæth (2014) mener det derfor bør gjøres tydelige unntak for de som er direkte 

berørt av katastrofer når politiske ledere skal formidle holdninger befolkningen bør innta 

overfor eksempelvis terrorhandlinger.  
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2.1 Posttraumatisk stress 
Intervjuene jeg har valgt å se nærmere på, er med noen av de personene som har 

strevd med reaksjoner som kan defineres som å fylle kriteriene for PTSD i tiden etter 22.juli 

2011. PTSD er en traume- og stressrelatert lidelse som kan oppstå etter en potensielt 

traumatiserende hendelse, og i diagnosemanualene ICD-10 og DSM-5 er et av kriteriene for 

diagnosen posttraumatisk stresslidelse at man har opplevd en traumatisk hendelse. Dette 

defineres av Verdens Helseorganisasjon i ICD-10 som at man har opplevd en alvorlig 

belastende hendelse av usedvanlig truende eller katastrofal art, som vil fremkalle sterkt 

ubehag hos de fleste (Bækkelund & Berg, 2014, s. 91; WHO, 1992). De diagnostiske 

kriteriene for PTSD definert i DSM-5 inkluderer eksponering for en traumatisk hendelse, 

gjenopplevelsessymptomer som tilbakevendende urovekkende minner, unngåelse av stimuli 

forbundet med traumene, negative endringer i tanker eller stemningsleie, og markante 

endringer i aktivering og reaktivitet. Symptomene må vedvare i over en måned, forårsake 

betydelig ubehag eller funksjonsnedsettelse og ikke være relatert til de fysiologiske effektene 

av et rusmiddel eller en annen medisinsk tilstand (American Psychiatric Association, 2013).  

Det er ulikt hvordan personer reagerer på potensielt traumatiserende hendelser. I følge 

Shalev, Liberzon & Marmar (2017) vil mer enn 70 % av befolkningen i verden vil oppleve en 

potensielt traumatiserende hendelse i løpet av livet, men kun et mindretall av dem som blir 

utsatt for potensielt traumatiske hendelser, vil utvikle PTSD. I den generelle befolkningen er 

varierer livstidsprevalensen av PTSD fra 1,3 til 12,2 prosent avhengig av sosial bakgrunn og 

land man er bosatt i (Shalev, Liberzon & Marmar, 2017). Livstidsprevalensen i den norske 

befolkningen er 4,3 % for kvinner og 1, 4% for menn (Lassemo, Sandanger, Nygård & 

Sørgaard, 2017). Etter potensielt traumatiserende hendelser vil et flertall oppleve 

posttraumatiske stressymptomer kort tid etterpå̊, men de fleste vil komme seg i løpet av noen 

måneder (Skogstad et al., 2011). For mange av de som ikke opplever bedring etter noen 

måneder, vil symptomene være langvarige og hemmende i hverdagen (Hauff & Vaglum, 

1995). Noen studier har funnet at mange kan streve med PTSD over flere tiår (Dyregrov, 

2018).  

PTSD som lidelse har en høy krysskulturell validitet, men noen sider av lidelsen har 

vist seg å ha noe krysskulturell variasjon, som f.eks. unngåelse, hvordan man tolker 

symptomer og hvordan det kan forme symptomatologi, i tillegg til prevalens av somatiske 

symptomer (Hinton & Lewis-Fernández, 2011). Silove (1999) undersøkte om fokuset på 

PTSD-diagnosen i bred nok grad fanget opp hvordan potensielt traumatiserende hendelser 
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påvirket livet og personers subjektive opplevelse. Han mente at slike hendelser forstyrret fem 

viktige systemer for tilpasning: personlig sikkerhet, tilknytning, rettferdighetsfølelser, 

identitet/rolle, og eksistensiell mening. Flere har satt fokus på nytten av å integrere biologiske 

og kliniske perspektiver på PTSD med kulturelle perspektiv (Hinton & Good, 2016; 

Kirmayer, Lemelson & Barad, 2007; Herman, 2015; Spence, Kagan & Bifulco, 2019), for 

kunne utvide forståelsen vår av posttraumatiske reaksjoner i lys av kontekster vi er en del av.  

Anstorp og Benum (2014) beskriver hvordan forskning på traumereaksjoner kan sies 

å historisk ha bestått av ulike forskningsmiljøer som har hatt noe ulikt fokus, noen som har 

fokusert mer på komplekse traumereaksjoner som følge av gjentatte og/eller vedvarende 

traumatiske opplevelser i nære relasjoner, og andre som har fokusert mer på traumereaksjoner 

som følge av katastrofer, krig og skremmende enkelthendelser. En kontekstuell tilnærming 

ser ut til å henge tettere sammen med forskning på kompleks traumatisering og barn (Gold, 

2008), sammenliknet med forskning på enkeltstående potensielt traumatiserende hendelser og 

voksne. Et slikt skille ser ut til å bli mindre, og forskningsmiljø har i større grad trukket 

veksler på hverandres kunnskap og sett hvordan reaksjonene på ulike former for skremmende 

og overveldende hendelser ikke har klare grenser, men kan overlappe og likne. Forfatterne 

trekker frem hvordan reaksjonene mange opplevde etter terrorangrepene 22. juli er et 

eksempel på at man kan oppleve reaksjoner som har vært ansett som vanlig etter kompleks 

traumatisering også etter en enkeltstående hendelse, da flere som var av de rammede fra 

Regjeringskvartalet opplevde reaksjoner knyttet til interpersonlig fungering, som tradisjonelt 

har vært sett på i større grad som noe som har hengt sammen med kompleks traumatisering 

(Anstorp & Benum, 2014). En bred forståelse av begrepet PTSD vil inkludere et komplekst 

klinisk bilde og ta hensyn til sosial respons knyttet til den potensielle traumatiserende 

hendelsen og kulturelle forståelser av traumerelaterte symptomer (Hinton & Good, 2016). 

 

2.2 Tidligere forskning på ansatte fra 

Regjeringskvartalet 
Studier av ansatte fra Regjeringskvartalet viser at kvinner opplevde høyere grad av 

posttraumatiske stressymptomer (Birkeland, Blix, Solberg & Heir, 2017b). Tilstedeværelse 

under selve hendelsen ser ut til å henge tett sammen med eventuell utvikling av PTSD for de 

ansatte fra Regjeringskvartalet. Det var kun 4 % av de ansatte som ikke var tilstede som fylte 

kriteriene for PTSD 10 måneder etter angrepet, sammenliknet med 24 % av de som var 

tilstede (Hansen, Nissen & Heir, 2013). Denne prevalensen har holdt seg relativt stabil, men 
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har sunket noe over tid og var på henholdsvis 2 og 17 % 34 måneder etter hendelsen, for de 

som ikke var tilstede og de som var tilstede (Hansen et al., 2017). En sterk oppfattelse av at 

man var i livsfare under hendelsen ser ut til å ha en sammenheng med utviklingen av PTSD 

(Heir, Blix & Knatten, 2016). Andre risikofaktorer for å utvikle og oppleve posttraumatiske 

stressymptomer over tid knyttet til angrepet i Regjeringskvartalet ser ut til å være kvinnelig 

kjønn, høy grad av eksponering under hendelsen (om man har sett døde eller døende, skadde 

eller om man var fysisk skadet selv) og lite sosial støtte (Birkeland, Hansen, Blix, Solberg & 

Heir, 2017a). Optimisme kan ha fungert som en beskyttende og stabiliserende faktor 

(Birkeland, Blix, Solberg & Heir, 2017a). For de som var direkte eksponert 22. juli, ser 

PTSD-symptomer som gjenopplevelser, unngåelse, emosjonell nummenhet og økt aktivering, 

ut til å henge sammen med nedsatt funksjonsnivå på arbeid og i hverdagen (Solberg, Blix & 

Heir, 2015). En studie av hvordan ulike symptomklustre kan påvirke hverandre og 

funksjonsnivå, tydet på at minner om den traumatiske hendelsen og gjenopplevelse av disse 

kan ha en opprettholdende effekt på PTSD og nedsatt funksjonsnivå den første tiden etter 22. 

juli. Over tid ser det ut til at irritabilitet, søvnforstyrrelser og konsentrasjonsproblemer har en 

sterkere effekt (Solberg, Birkeland, Blix, Hansen & Heir, 2016). Psykologiske konsekvenser 

på lang sikt etter 22. juli-terroren i både Regjeringskvartalet og på Utøya ser ut til å ha en 

sterkere sammenheng med psykologiske forhold, som resiliens, optimisme, personlighet og 

sosial støtte, enn alvorlighetsgrad av fysiske skader (Løvstad et al., 2019).  

 

2.3 Potensielt traumatiserende hendelser og arbeidsliv 
Mange av personene i utvalget for denne oppgaven snakker mye om fungering i arbeidslivet 

etter 22.juli. Arbeid er en viktig del av livene våre (Svendsen, 2011), og psykososiale forhold 

på arbeidsplassen kan ha betydning for psykisk helse (Stansfeld & Candy, 2006). 

Arbeidsplassen kan være en kilde til hjelp og påvirke bedring ved posttraumatiske lidelser 

(Klein & Alexander, 2011). Ved potensielt traumatiserende hendelser som har skjedd på eller 

i forbindelse med jobb vil praktisk og emosjonell støtte fra kolleger og leder kunne være av 

stor betydning for bearbeidelse av hendelsen (Eid & Johnsen, 2016). Det anbefales ved flere 

psykiske lidelser, som angst og depresjon, å være tilstede på jobben og være i aktivitet og 

eventuelt benytte seg av gradert sykmelding dersom det er mulig. Noe av begrunnelsen for 

denne anbefalingen er at det å være på jobb gir hverdagen form og struktur, med mindre rom 

for passivitet, bekymring og tunge tanker (Berge & Falkum, 2013). Arbeidsgiver og 

bedriftshelsetjenesten fikk ansvaret for den psykososiale oppfølgingen av de rammede i 
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Regjeringskvartalet (NOU 2012:14). Å sørge for at de ansatte fra Regjeringskvartalet ble 

ivaretatt og var i stand til å være i arbeid var viktig i seg selv, men også for å opprettholde 

normal funksjon i departementene. Å vise at gjerningsmannen hadde mislyktes med sitt mål 

om å skape frykt og påvirke regjering og departementet på en negativ måte, kunne til en viss 

grad gjøres gjennom å opprettholde arbeidskapasiteten hos de ansatte fra Regjeringskvartalet 

(Weisæth & Hommeren, 2014). Dette er et behov som kan ha gått på tvers av det de som har 

blitt intervjuet var i stand til å få til. Hvordan noen forhold på arbeidsplassen kan ha hatt 

betydning for risiko for utvikling av PTSD, sees nærmere på i en studie av ansatte fra 

Regjeringskvartalet gjennomført 10 måneder etter angrepet (Hem, Nielsen, Hansen & Heir, 

2016). I denne studien fant man at ekstra arbeidsinnsats i tiden etter 22. juli kan henge 

sammen med en forhøyet risiko for PTSD, men oppfattet støtte fra leder kan henge sammen 

med redusert risiko for PTSD hos de som har gjort en ekstra arbeidsinnsats. Et godt 

organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø og oppfølging i etterkant av en alvorlig hendelse 

kan fungere som en beskyttende faktor mot utvikling av PTSD ifølge Skogstad et al. (2011). 

Derfor er det viktig å utvikle et velfungerende arbeidsmiljø og en organisasjon som følger 

opp sine ansatte og fremmer sosial støtte fra kolleger og ledere (Skogstad et al., 2011). 

Oppfølging og støtte på arbeidsplassen kan være viktig blant annet på grunn av at de som 

strever mest etter skremmende og overveldende hendelser ofte lar være å oppsøke hjelp 

(Weisæth, 2014). Funn fra undersøkelser av oppfattelse av ledelse etter terroren viser at slike 

oppfattelser var relativt stabile før og etter angrepet, men at ansatte med høyere opplevd nivå 

av posttraumatisk stress oppfattet deres nærmeste leder som mindre støttende enn tidligere 

(Birkeland, Nielsen, Hansen, Knardahl & Heir, 2017b). Nærmeste ledere kan være en viktig 

ressurs for psykososial helse ettersom de vil kunne ha tett kontakt med og se personens 

daglige fungering (Birkeland, Nielsen, Hansen, Knardahl & Heir, 2017a). Samtidig er det en 

krevende utfordring å være leder etter alvorlige hendelser som skjer på jobb, da skiller 

mellom arbeidsliv og privatliv ofte blir mindre tydelig etter arbeidsulykker og ledere står 

ovenfor viktige oppgaver knyttet til støtte og ivaretakelse av medarbeidere (Eid & Johnsen, 

2016). 

Det er forsket mye på risiko- og beskyttende faktorer knyttet til utvikling av PTSD 

(Brewin, Andrews, & Valentine, 2000; Ozer, Best, Lipsey & Weiss, 2003). Sosial støtte er en 

viktig beskyttende faktor for å hindre utvikling av PTSD (Ozer, Best, Lipsey & Weiss, 2003), 

og det er forskjeller i hvordan man opplever den sosiale støtten etter et traume. Sosial støtte 

generelt og støtte fra leder i arbeidslivet kan påvirke raskere bedring fra psykisk lidelse etter 

en potensielt traumatiserende hendelse, og å legge til rette for sosial støtte i både det sosiale 



	 9	

livet og i arbeidslivet vil kunne påvirke de som har opplevd overveldende og skremmende 

hendelser på jobb på en positiv måte (Birkeland, Nielsen, Hansen, Knardahl & Heir, 2017b). 

Mulige hindringer mellom en som har opplevd en traumatisk hendelse og deres sosiale 

nettverk kan være antagelsen om at andre blir lei av å høre om hendelsen, at de har nok med 

sitt eller at man må ha opplevd samme hendelse for å kunne forstå. Disse hindringene kan 

føre til tap av nettverk eller sosial isolasjon (Thoresen et al., 2014). I en kognitiv 

forståelsesmodell av PTSD (Ehlers & Clark, 2000) vil man kunne forstå negative 

fortolkninger av andres atferd som et hinder for å benytte seg av den sosiale støtte som kan 

finnes i nettverket rundt en. I en kognitiv forståelsesmodell forstår man posttraumatiske 

reaksjoner som manglende integrering av minner. En viktig måte å integrere et minne på er å 

snakke om det med andre. I en slik forståelsesramme vil man tenke at en årsak til at man ikke 

bruker nettverket rundt seg til å snakke om det dreier seg om negative fortolkninger personen 

selv gjør av andres væremåter. Det vil kunne virke opprettholdende for lidelsen ved at man 

ikke får bearbeidet og integrert det traumatiske minnet (Berge & Repål, 2015). Kritikk mot et 

slikt perspektiv vil fremheve viktigheten av å også vurdere hvordan forhold ved samfunnet og 

nettverket rundt en person kan bidra til at det vil være vanskelig for en person å bearbeide 

opplevelsene sine i relasjon med andre (Kirmayer, Lelson & Barad, 2007). Det kan dermed 

være nyttig å utforske hva personene som har opplevd posttraumatiske reaksjoner selv 

trekker frem når de forteller om arbeidslivet og om det er noen forhold ved det som de selv 

opplever at kan ha påvirket deres psykiske lidelse. 

 

2.4 Kvalitativt perspektiv 
Det finnes mye forskning på PTSD og traumereaksjoner, men kun et fåtall av disse har 

anvendt kvalitative metoder (Mattar & Vogel, 2014). I en kvalitativ tilnærming ønsker man å 

utforske livsverdener og meningsskapelse, hva de som blir intervjuet forteller om og er 

opptatt av. Man kan komme tettere på enkeltpersoner, og få tak i «rikere» og mer utfyllende 

beskrivelser enn hva som er mulig med kvantitative studier (Braun & Clark, 2013). Det er 

svært nyttig å anvende ulike metoder for å få kunnskap om hvordan personer forstår, reagerer 

og gir mening til sine opplevelser. Forskning som til nå er publisert om ansatte fra 

Regjeringskvartalet og deres reaksjoner etter terrorangrepet, er basert på kvantitative 

metoder. Det er derfor nyttig å utforske deres opplevelser fra et kvalitativt perspektiv for å 

utfylle kunnskapsgrunnlaget om reaksjoner og håndteringer i etterkant av slike hendelser. Det 

er viktig at man bruker forskning som er tett på de rammede for at vi skal forstå 
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enkeltmenneskers reaksjoner, samtidig som eventuelle belastninger for de det gjelder må 

avveies (Refsdal, 2016). Dyb, Glad og Hafstad (2016) trekker frem funn fra Newman, Risch 

og Kassam-Adams (2006) som peker mot at det å delta i traumerelatert forskning ikke ser ut 

til å føre til langvarige, emosjonelle skader, men heller at man kan få emosjonelle reaksjoner 

som oppleves som håndterbare og som noe som kan føre til noe positivt. Ragnar Eikeland 

(Eikeland, 2016) som mistet sin sønn på Utøya har beskrevet sine erfaringer med å delta i 

spørreundersøkelser og intervjuer i tiden etter 22. juli, og mener at intervju er å foretrekke 

fremfor spørreundersøkelser dersom det er mulig. Selv om han beskriver nerver i forkant, var 

det å delta i et intervju et sted han opplevde å kunne snakke åpent og ærlig om noe det ikke 

var naturlig å snakke med venner og kolleger om. Han trekker frem hvordan et intervju 

opplevdes som en situasjon hvor han kunne gi mer dekkende svar, sammenliknet med i en 

spørreundersøkelse hvor han tenker at når datamateriale fra spørreundersøkelser samles vil 

det ikke nødvendigvis oppleves som helt gjenkjennbart for de enkelte som har vært deltakere 

i en studie.  
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3 Teoretisk rammeverk 
I dette kapitlet skal jeg beskrive det teoretiske rammeverket jeg har trukket veksler på i 

analysen av det empiriske materialet. Jeg har benyttet meg av en tematisk analyse og har 

anvendt teori som foreslått av Braun og Clarke (2013). En slik anvendelse av teori innebærer 

at jeg i analysen av intervjuene har vekslet mellom å lese empiri og teori. Gjennom en slik 

veksling har empirien gjort meg oppmerksom på hvilke teoretiske perspektiv jeg har søkt 

meg til for å forstå empirien, og teorien har igjen påvirket hvordan jeg har tolket og forstått 

empirien. I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for hvordan kulturpsykologiske og økologiske 

perspektiver har inngått i arbeidet med å analysere det empiriske materialet som danner 

grunnlaget for oppgaven. Kulturpsykologiske perspektiver kan hjelpe oss til å forstå hvordan 

personer skaper mening av viktige livshendelser, illustrert av Bronfenbrenners (1979; 1986) 

utviklingsøkologiske modell. Jeg vil se nærmere på hvordan kulturpsykologiske perspektiver 

kan innebære et kritisk blikk på en medisinsk forståelse av traumereaksjoner, og en 

forståelsesramme som kan nyansere og utvide en slik forståelse av traumereaksjoner. 

Avslutningsvis ser jeg på hvordan kulturpsykologiske og kliniske perspektiver på 

traumereaksjoner kan integreres ved hjelp av en økologisk modell for å forstå traumer 

(Harvey, 1996).  

 

3.1 Kulturpsykologiske perspektiver på bearbeidelse av 

vanskelige hendelser 
Hanne Haavind beskriver (Thorsen & Toverud, 2002, s. 7) hvordan man i en 

kulturpsykologisk tilnærming ønsker å forstå psykologiske prosesser i det sosiale miljø hvor 

de faktisk finner sted, og vil betrakte psykologiske regelmessigheter og sammenhenger som 

det personen selv subjektivt gjør når de utformer sin sosiale deltakelse og skaper sine liv. 

Kultur blir sett på som noe som er skapt av mennesker, og som man trekker veksler på og tar 

i bruk i utformingen av seg selv og hverandre. Dette skjer gjennom tilhørighet til ulike 

kontekster og kategorier, som alder, klasse, arbeid. Dette er redskaper for å skape mening 

som vi alle forholder oss til for å forstå oss selv, og bli forstått av andre. Personer skaper 

mening i alt vi gjør og omgir oss med, og skaper slik en sammenhengende forståelse av 

verden. Personers oppførsel er subjektivt, ikke objektivt, for det kan ikke sees adskilt fra de 

kulturelle forståelsene av hva oppførselen er og betyr (Valsiner, 2014). Vi kan ikke se 

personen eller konteksten rundt personen hver for seg, i kulturpsykologiske perspektiver vil 
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det ikke være meningsfullt å skille person og kontekst fra hverandre. Man forstår person og 

kontekst som gjensidig konstituerende fenomener som ikke kan tenkes uavhengig av 

hverandre – man ser ikke på det som adskilte enheter som påvirker hverandre (Thorsen & 

Toverud, 2000, s.20). I analysen av det empiriske materialet ble jeg oppmerksom på at de 

som har blitt intervjuet aktivt bruker konteksten rundt seg for å gi mening til sine opplevelser, 

og forstå seg selv som annerledes og like andre. De forteller om hvordan de forstår og 

fortolker seg selv og sine reaksjoner i lys av hvilke forventninger og forståelser de møter fra 

andre rundt seg. De som ble intervjuet gjør det Haavind (2002 s. 11) betegner som et kulturelt 

arbeid når de retrospektivt reflekterer rundt tiden etter 22. juli. En persons vurdering av sine 

opplevelser skjer ikke i et vakuum men gjennom sammenlikning med andre hendelser og 

andre personer. De ansatte fra Regjeringskvartalet står ikke isolerte i hvordan de vurderer 

deres egne reaksjoner etter terrorangrepet, det innebærer vurderinger av hvordan andre 

reagerer og ser på slike reaksjoner. 

En teori som kan benyttes for å illustrere hvordan person og kontekst er gjensidig 

konstituerende, er Bronfenbrenners (1979) utviklingsøkologiske modell som beskriver 

hvordan personer utvikler seg i dynamiske prosesser med kontekstene rundt seg. Teorien 

søker å beskrive hvordan personer utvikler seg og sosialiseres inn i en kultur. Dette forstås 

som at skjer gjennom en persons interaksjon med ulike kontekster, eller systemer, og 

interaksjon mellom disse systemene. Teorien har gjort meg oppmerksom på hvordan man 

konkret kan se hvilke ulike systemer en person er en del av, og at konteksten rundt en person 

består av mange ulike deler som interagerer med hverandre. De ulike systemene som 

beskrives er mikro-, meso-, ekso-, makro- og krono-systemet. Individet har biopsykososiale 

forhold ved seg selv som har betydning for samspill med omgivelsene, som eksempelvis 

alder, kjønn, utdanningsnivå, tidligere erfaringer med å håndtere vanskelige situasjoner. 

Mikro-systemet betyr hvordan individet interagerer med sin umiddelbare nærhet, som 

familie, venner eller kolleger. Dette er systemer individet interagerer med selv. Meso-system 

vil si hvordan de ulike delene av mikrosystemet interagerer med hverandre. Eksempelvis 

hvordan kolleger og venner interagerer, eller hvordan ulike grupper av kolleger interagerer 

med hverandre. Ekso-systemet peker på systemer individet ikke selv er en del av, men som 

kan påvirke systemer som individet er en del av, som sykelønns- og erstatningsordninger. 

Knyttet til denne empirien er for eksempel avgjørelsen om at den psykososiale oppfølgingen 

av de som ble rammet av hendelsen i Regjeringskvartalet skulle gjøres av 

bedriftshelsetjenesten (Weisæth & Kärki, 2014) en del av eksosystemet. Makro-systemet er 

den større kulturelle konteksten, normer (lover og regler) og verdisystemer i samfunnet, 
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eksempelvis vektlegging av demokratiske strukturer i det norske samfunnet, eller viktigheten 

av at deltakelse i arbeidslivet er viktig. Krono-systemet (Bronfenbrenner, 1986) er ment å 

peke på tidsperspektivet i en persons utvikling, og hvordan hendelser eller større endringer 

kan påvirke individet eller systemene rundt på en betydningsfull måte. Terrorangrepet 22. juli 

vil være en slik hendelse. I analysen har dette bidratt til utforskende tilnærming til å se 

hvordan forståelsene av hendelsene 22. juli og reaksjoner i ettertid i de ulike systemene har 

endret seg over tid. 

Bronfenbrenners teori hjelper oss til å forstå mer konkret hva som menes når vi 

snakker om kontekst. Kontekst er ikke en sammenheng vi er en del av, men mange ulike 

kontekster, som påvirker hverandre, og som endres over tid. I de ulike kontekstene, eller 

systemene, eksisterer det forståelser av hva som er vanlig og normalt. Dette innebærer 

forventninger til hvordan man skal opptre, hva man kan si, hvordan man kan uttrykke seg og 

hva man ikke kan gjøre i ulike sammenhenger og situasjoner. Gjennom å være en del av 

systemene rundt oss lærer vi hvilke forventninger som eksisterer i de ulike systemene, og 

hvordan dette kan stå i kontrast til hverandre. Eksempelvis kan noe vi har behov for i et 

system, en persons behov for anerkjennelse av at man er sterkt påvirket på en negativ måte 

etter en potensielt traumatiserende hendelse, stå i kontrast med aksepten for dette i et annet 

system, for eksempel behovet til styresmakter i et land for å kommunisere at man har kontroll 

og opprettholder en normal funksjon. Likevel er det noen situasjoner og opplevelser som er 

så fremmede og utenkelige at man vil befinne seg i, at det er heller ikke åpenbart hvordan det 

er forventet at man vil håndtere og oppføre seg i. En kan tenke seg at en potensielt 

traumatiserende hendelse som terrorangrepet 22. juli vil kunne være et slikt eksempel. Man 

vil derfor, som man gjennom oppvekst har lært seg hvilke forventninger og forståelser som 

eksisterer i systemene man er en del av, bli nødt til å være gjennom en ny utviklingsprosess 

etter en slik hendelse – og lære seg hvordan systemene man er en del av forstår det som har 

skjedd og hvilke forventninger til håndtering av dette som skapes i disse systemene. Om man 

håndterer noe på en måte som ikke er forstått som ‘vanlig’ vil man bryte med andres 

forventinger, og dette kan påvirke andres forståelse av personen. Eksempelvis om system 

rundt en person ser på det å ha reaksjoner etter en skremmende og overveldende hendelse i en 

begrenset periode som ‘vanlig’, vil en som opplever reaksjoner som varer lenger enn den 

forventede perioden muligvis bli sett på en som ikke klarer å ta seg sammen og legge ting bak 

seg. 

Kulturpsykologiske perspektiver søker å forstå personer i en sosial sammenheng, og 

hvordan vi fortolker og forstår oss selv gjennom andre (Thorsen & Toverud, 2002). Slik kan 
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kulturpsykologi sees som en kritikk av en mer individualistisk forståelse som ligger til grunn 

for en rekke andre psykologfaglige teorier som for eksempel traumeperspektiver der personer 

blir vurdert utfra symptomer som kommer til uttrykk i etterkant av en hendelse (Nelson & 

Prilleltensky 2010). Et kritisk blikk på medisinske forståelsesmodeller av traumer kan være 

en nyttig forståelse å ha med seg inn i analysen av et empirisk materiale som er så tett knyttet 

opp mot en psykisk lidelse, PTSD. En kulturpsykologisk tilnærming til psykiske plager vil 

fokusere på ikke å kun behandle personen, men anerkjenne hvordan omgivelsene har 

betydning for hvordan personen håndterer hendelsen og forstår seg selv (Kirmayer, Lemelson 

& Barad, 2007).  

 

3.2 Integrering av perspektiver 
Ved analysen av intervjuene vet vi at de 25 personene som danner utvalget for denne 

oppgaven ikke kun har opplevd en potensielt traumatiserende hendelse, men har opplevd 

reaksjoner i ettertid som er vurdert til å fylle kriteriene for PTSD. Det har derfor vært relevant 

å se nærmere på forståelser av begrepet traume, som har røtter i en biomedisinsk 

forståelsesmodell, i lys av kulturpsykologiske perspektiver. Dette er forståelser som ikke bør 

settes opp som motsetninger, men som perspektiver som utfyller forståelsen av hvordan 

personer håndterer overveldende og skremmende hendelser. 

Kliniske perspektiver på traumer tilbyr generalisert kunnskap om hvordan personer 

reagerer på potensielt traumatiserende hendelser. Mye av forskningen innenfor en klinisk 

tradisjon er basert på kvantitative metoder (Mattar & Vogel, 2014). Dette bidrar til et 

symptom- og individfokus, og i mindre grad på hvordan relasjonelle, sosiale, arbeidsmessige, 

samfunnsmessige og kulturelle forhold kan få betydning for hvordan han eller hun reagerer 

etter hendelsen. Et individualistisk perspektiv søker ofte generalisert kunnskap om 

universelle effekter av traumer. I et slikt perspektiv kan man gå glipp av forhold ved familie, 

arbeid, samfunn, politikk og sosiokulturelle forståelser som kan få betydning for forløpet av 

traumereaksjoner (Kirmayer, Lemelson, & Barad, 2007). Durodié og Wainwright (s. 66, 

2019) beskriver kulturelle variasjoner i forskning på PTSD som følge av terrorisme og 

trekker frem hvordan noen israelske forskere mener at det i Europa og Nord-Amerika har 

vært et fokus i psykologisk behandling av traumelidelser på individnivå, som har gått på 

bekostning av en sosial forståelse av det relasjonelle selvet som vokser frem og utvikles i en 

bredere kontekst. Jeg har ønsket å ha et bredere teoretisk rammeverk for å forstå 

traumereaksjoner, hvor man tar hensyn til hvordan kontekstuelle forhold kan spille en rolle, 
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og hvordan person og kontekst gjensidig påvirker hverandre. Dette er relevant på bakgrunn 

av hva de som har blitt intervjuet er opptatt av i intervjuene, og fordi strukturen rundt 

intervjuene legger til rette for en analyse av et bredere perspektiv hvor ikke kun forhold ved 

individet vektlegges. Ved lesingen av intervjuene ser jeg at de som har blitt intervjuet har 

vært opptatt av hvordan det å oppleve langvarige reaksjoner etter en overveldende hendelse 

har vært i møte med hverdags- og arbeidslivets krav, og hvordan ulike forventninger fra 

andre har påvirket dem.  

Et eksempel på hvordan man kan anvende økologiske perspektiver (Bronfenbrenner, 

1979; 1986) for å forstå traumer, og dermed integrere kliniske og økologiske perspektiver er 

Harvey (1996) sin økologiske forståelse av psykologiske traumer. Harvey (1996) 

argumenterer for at individuelle reaksjoner på traumer må forstås ut fra verdier, atferd, evner 

og forståelser som ulike samfunn legger til rette for hos sine medlemmer, helt i tråd med 

kulturpsykologiske (Thorsen & Toverud, 2002; Valsiner, 2014) og økologiske perspektiv 

(Bronfenbrenner, 1979). Individuelle forskjeller i posttraumatiske reaksjoner og mønstre for 

bedring påvirkes av forhold ved personen, hendelsen man har opplevd og miljøet rundt en. 

Disse forholdene vil påvirke hverandre på en dynamisk måte som for hver person vil skape 

en unik og bevegelig kontekst for bedring. Denne modellen ser ikke kun på hvordan en 

potensielt traumatiserende hendelse påvirker individets mestringsstrategier, men også 

muligheten ulike samfunn har til å virke helsefremmende når noen har vært utsatt for slike 

hendelser. 

I denne modellen beskrives det hvordan forhold ved personen får betydning for 

hvordan personen reagerer og håndterer hendelsen. Forhold som kan få betydning er kan 

være alder, personlighet, følelser, tanker, hvor preget man var rett etter hendelsen, tidligere 

mestringsstrategier og tidligere traumatiske hendelser. Dette er forhold som ofte får 

betydning i kliniske sammenhenger. Forhold som trekkes frem her som noe som er viktig, 

men som muligens ikke alltid får like stor klinisk oppmerksomhet er personens kulturelle 

forståelse av det å være et offer, hvor kjent og komfortabel personen er med å motta hjelp, 

deres erfaringer med og forståelse av håp og motstandsdyktighet. Eksempler på forhold ved 

selve hendelsen som kan være av betydning for personens reaksjoner og respons er 

alvorlighetsgrad, varighet, grad av fysisk vold, opplevd frykt, om man var alene eller sammen 

med andre. Med et økologisk fokus vil man trekke frem detaljer ved omstendighetene rundt 

hendelsen som personen eller de rundt vil tilegne spesiell betydning, for eksempel 

betydningen av gjerningsmannens klær eller annen symbolbruk. Forhold ved miljøet som kan 

ha betydning for personens reaksjoner er mange, blant annet konteksten hvor hendelsen 
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skjedde, eksempelvis på jobb, viktige egenskaper ved personens sosiale nettverk, i hvor stor 

grad man opplevde kontroll og trygghet etter hendelsen. Det kan også dreie seg om 

holdninger og forståelse uttrykt av hjelpere og sosialt nettverk. I en økologisk forståelse vil 

miljømessige forhold også inkludere rådende holdninger og verdier i samfunnet man er en del 

av, politiske og økonomiske forhold som påvirker hvordan man som en som har opplevd en 

potensielt traumatiserende hendelse blir møtt. Eksempelvis kan man her trekke frem hvordan 

sykelønnsordninger, erstatningsoppgjør, politisk debatt og økonomiske prioriteringer av 

oppfølging av de som ble rammet av hendelsen i Regjeringskvartalet ble oppfattet av dem. 

Denne modellen tilbyr et rammeverk for å forstå hvordan potensielt traumatiserende 

hendelser bearbeides i komplekse sammenhenger. Ifølge Harvey (1996) er et økologisk 

perspektiv nyttig i klinisk praksis og ved vurdering av klienter som kan bidra til forståelse av 

hvordan ulike systemer rundt personen, og personen selv, forholder seg til den potensielt 

traumatiserende hendelsen. Å forstå hvordan man kan bli påvirket av et traume ut fra ulike 

dimensjoner kan fange opp et større bilde av en persons hverdag enn å fokusere på 

symptomer og funksjonsfall. De som har blitt intervjuet formidler gjennom sine vurderinger 

av egne reaksjoner, hvordan forståelsene av deres reaksjoner på hendelsen de har opplevd blir 

konstruert i en interaksjon med dem selv og systemene rundt (Thorsen & Toverud, 2002; 

Bronfenbrenner, 1979), og endrer seg over tid (Bronfenbrenner, 1986). 
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4 Metode 
4.1 Introduksjon av prosjektet om ansatte i 

regjeringskvartet etter 22. juli 
Studien «Helse, trivsel og arbeidsmiljø etter 22/7: En undersøkelse av ansatte i 

Regjeringskvartalet og departementene» ble igangsatt ved Nasjonalt kunnskapssenter om 

vold og traumatisk stress (NKVTS) i kjølvannet av bombeangrepet i Regjeringskvartalet 22. 

juli 2011. Formålet med studien er å undersøke hvordan terrorangrepet 22. juli har påvirket 

ansattes helse over tid, og hvordan ulike forhold ved ledelse og arbeidsmiljø har virket 

fremmende eller hemmende på helse, funksjon og livskvalitet (NKVTS, 2019). For å få mer 

kunnskap om dette, ble alle ansatte i Regjeringskvartalet forespurt om å delta. 

Forskningsdesignet ble lagt opp som et longitudinelt design med tre måletidspunkter; 10, 22, 

og 34 måneder etter terrorangrepet, og var i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt 

institutt for arbeidshelse (STAMI). Det var 3250 som ble spurt om å delta i den longitudinelle 

studien med en responsrate på over 50% ved hvert måletidspunkt, og 13 av 17 departement la 

til rette for at sine ansatte kunne delta. Basert på deltagernes skårer på de tre 

måletidspunktene, ble 100 ansatte rekruttert til å delta i kvalitative intervjuer. Målene som ble 

brukt for å selektere og kategorisere de som ble intervjuet var Post-traumatic Checklist – 

Specific (PCL-S), og spørsmål om hvor de befant seg under bombeeksplosjonen. De ble 

kategorisert som at de var tilstede hvis de svarte at de var i Regjeringskvartalet, og andre svar 

enn dette ble kategorisert som at de ikke var tilstede (Hansen et al., 2013). PCL-S er et 

spørreskjema for selvutfylling som vurderer DSM-5 kriterier for PTSD symptomer (Blevins, 

Weathers, Davis, Witte & Domino, 2015). For å skille mellom de som hadde PTSD og ikke, 

ble kriteriene for PTSD fra DSM-5 sett opp mot svarene på PCL-S (Hem et al., 2012). Dette 

har vist seg tidligere å være en god metode for å oppdage PTSD i en katastrofepopulasjon i 

Norge (Hem et al., 2012). Slik sikret man at 50 stykker av de som ble intervjuet hadde en 

historie med PTSD og 50 personer ikke hadde det. I hver av disse gruppene var 25 stykker 

tilstede under angrepet, og de resterende 25 ikke tilstede. Dermed ble det dannet fire grupper 

å kategorisere de som ble intervjuet i.  

I gjennomføringen av de kvalitative intervjuene, ønsket man å undersøke tre hovedtema:  

• de ansattes tanker rundt hva som kunne skjedd under terrorangrepet og hvordan dette 

kunne ha påvirket dem – kontrafaktisk tenkning,  
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• deres tanker rundt arbeidsmiljø, arbeidskrav og hvordan disse har påvirket dem i tiden 

etter terrorangrepet,  

• og til sist deres erfaringer rundt hva som har vært viktig for å fortsatt stå i jobb, fravær 

fra jobb og retur til arbeid etter sykefravær.  

Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), 

se vedlegg 1.  

 

4.1.1 Fremgangsmåte 
Datainnsamlingen ble gjort fra april til mai 2015. Det var to personer som testet og intervjuet 

til sammen 100 personer. Disse ble delt inn i fire grupper: Tilstede i Regjeringskvartalet, 

utviklet PTSD. Ikke tilstede, utviklet PTSD. Tilstede i RK, utviklet ikke PTSD. Ikke tilstede, 

utviklet ikke PTSD. Datainnsamlingen inkluderer et semistrukturert intervju på rundt en 

halvtime og administrering av de kvantitative målene. De kvantitative målene 

(kartleggingsverktøyene) som ble brukt, var selvutfyllingsskjema med spørsmål om 

kontrafaktisk tenkning, PCL-S, mestringsstrategier og traumer før og etter 22. juli. SCID-5, et 

strukturert klinisk intervju for DSM-5-lidelser (First, 2014) ble gjennomført for å undersøke 

posttraumatiske stressreaksjoner og aktuelle og tidligere PTSD-diagnoser. Det ble innhentet 

tillatelse til bruk fra American Psychiatric Publishing. De kvantitative dataene og 

informasjon fra SCID-5 er data jeg ikke har hatt tilgang på i arbeidet med denne oppgaven. 

En semistrukturert intervjuguide ble benyttet under intervjuene, se vedlegg 2. I det kvalitative 

intervjuet ble de ansatte spurt om hvordan de opplevde 22. juli og hva som bidro til at de ble i 

jobb eller ble sykmeldt. De ble også spurt om de hadde endret sin forståelse av seg selv og 

livet etter hendelsen. Intervjuguiden hadde til hensikt å legge til rette for åpne svar for å få de 

som ble intervjuet til å komme med egne erfaringer. De som har blitt intervjuet har hatt et 

retrospektivt perspektiv hvor de ser tilbake på hendelsen og reflekterer over konsekvensene 

dette har hatt for dem i årene etter 22. juli frem til intervjutidspunktet, nesten fire år senere. 

Det semistrukturerte intervjuet ble tatt opp på bånd og senere transkribert. 

Det empiriske grunnlaget for denne oppgaven er intervjuer med de 25 personene som 

ble kategorisert som ‘Tilstede og har utviklet PTSD’. En av disse personene har senere 

trukket sitt samtykke til å delta i studien, og det er derfor 24 intervjuer som var 

utgangspunktet for denne oppgaven. Det har blant annet på bakgrunn av hovedoppgavens 

forventede omfang og tidsbruk vært naturlig å gjøre et utvalg av det i utgangspunktet store 

datamaterialet, til noe som er mer hensiktsmessig å arbeid med. Dette har gjort det mulig å se 
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mer detaljert og nyansert på tema knyttet til problemstillingen enn det som ville vært mulig 

dersom jeg hadde beholdt alle 24 intervjuene til fullstendig analyse. Det er 11 intervjuer som 

danner grunnlaget for analysen i denne oppgaven. Reduksjonen av antall intervjuer gjorde jeg 

etter den andre fasen av den tematiske analysen, altså etter at jeg hadde gjort meg kjente med 

datamaterialet og generert foreløpige koder. 

Intervjuene var transkribert da de ble gjort tilgjengelige for undertegnede. Alle 

intervjuene er transkribert ad verbatim (Braun & Clarke, 2006), men det er tatt hensyn til 

anonymisering i transkriberingen. Dette er gjort ved blant annet å transkribere på bokmål, og 

dermed utelate dialektuttrykk. Stedsnavn, egennavn og liknende er utelatt. Småord, som 

intervjuers «mmm» og «ja» er fjernet visse steder for lesbarhetens skyld. Det er ikke til 

hinder for en tematisk analyse som er gjennomført i denne oppgaven, men kunne vært 

utfordrende ved andre former for analyse, eksempelvis narrativ analyse, hvor en mer 

inngående analyse av informantenes språkbruk er relevant (Braun og Clark, 2006). I 

transkriberingen har man markert tekst i kursiv i intervjuene for å illustrere hvordan 

personene som har blitt intervjuet har lagt trykk på ulike ord. 

 

4.2 Analyseprosessen 
4.2.1 Vitenskapsteoretisk ståsted 
Det teoretiske ståstedet jeg tar utgangspunkt i ved arbeidet med denne oppgaven er et kritisk 

realistisk utgangspunkt, som beskrives i Braun og Clarke (2013) som en forståelse av at en 

pre-sosial virkelighet eksisterer, men at vi kun kan delvis kjenne til den fordi kunnskap er 

alltid sosialt og lokalt påvirket. Ved å ta utgangspunkt i et slikt ståsted tar jeg ikke kun 

empirien for gitt, men tenker at det også kan fortolkes, og dette blir er et utgangspunkt for å 

forstå hvordan vi håndterer skremmende og overveldende hendelser.  

 

4.2.2 Refleksivitet 
All forskning er sett på som påvirket av forskeren i kvalitativ forskning, så det er relevant å 

se på hvordan dette skjer heller enn at man skal minimere eller unngå det helt. Forskning er 

sett på som en subjektiv prosess hvor subjektivitet er noe positivt, men for å kunne bruke 

subjektiviteten til noe positivt må den bli tenkt på og vurdert (Braun og Clarke, 2013). 

Refleksivitet er prosessen hvor vi kritisk reflekterer over kunnskapen vi produserer og vår 

rolle i å produsere denne kunnskapen. Dette kan sees på som enn form for kvalitetskontroll 

som øker påliteligheten (Kvale & Brinkmann, 2015) ved en studie. Eksempelvis kan min 
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utdannelsesbakgrunn innenfor en klinisk psykologisk tradisjon ha påvirket hvordan jeg ser på 

intervjuene og hva slags forståelse jeg kan ha med meg i tolkningen av disse. Dette kan ha 

gjort at fokus på kliniske populasjoner, psykiske lidelser og behandling av disse kan jeg ha 

vært ekstra oppmerksom på dette aspektet ved informantenes fortellinger. Eksempelvis ved et 

fokus på mulige symptomer på PTSD eller andre psykiske lidelser, og at jeg kan ha oversett 

andre sentrale elementer ting ved deres fortellinger. Jeg har forsøkt å være bevisst på dette, 

og har også søkt meg til teoretiske perspektiv som har utfordret dette perspektiv, som 

kulturpsykologi. Det å ha et kritisk perspektiv på hvordan mine egne tolkninger kan være 

påvirket av et problem- og diagnosefokusert perspektiv, og se hvordan et fokus på hva 

informantene mestrer og deres arbeid med å forstå og håndtere de ulike sammenhengene de 

er en del av kan utfylle et slikt perspektiv har vært svært interessant. 

 

4.2.3 Tematisk analyse 
For å analysere intervjuene har jeg brukt tematisk analyse. Som beskrevet i Braun og Clarke 

(2013) er dette en fleksibel og grunnleggende metode som egner seg godt for analyse av de 

fleste former for materiale, og for omfanget av et prosjekt på størrelse med en hovedoppgave. 

Med denne metoden kan man finne tema og meningsfulle mønstre på tvers av data man har, 

og utforske variasjonen innenfor disse. Jeg har hatt en utforskende og åpen tilnærming, men 

rammet inn av problemstillingen jeg har ønsket å besvare. Kvalitativ forskning kan være 

erfaringsnær (experiental) eller kritisk. En erfaringsnær tilnærming prioriterer informantenes 

tolkninger, og en kritisk tilnærming vil vurdere den som analyserer sine tolkninger som mer 

viktig enn informantens. Jeg har forsøkt å ha en erfaringsnær tilnærming, hvor jeg har hatt et 

ønske om innsikt i personers egne perspektiv og meninger, samle dette og så putte et 

organiserende, tolkende rammeverk rundt det som er uttrykt i dataene (Braun og Clarke, 

2013). Parallelt med analysen har jeg lest teori, og søkt etter teoretiske perspektiver som 

henger sammen med kategoriene og temaene som har tredd frem fra materialet. Å finne frem 

til relevante teorier har skjedd i en dialog med det empiriske for å finne det teoretiske som gir 

perspektiver på empirien. Dette er i tråd med en teoretisk informert tematisk analyse (Kvale 

& Brinkmann, 2009; Braun og Clarke, 2013). Det har fremstått som meningsfullt å se 

personen i kontekst, og derfor har blant annet kulturpsykologiske perspektiv informert 

analysen. 

I stedet for å fokusere på hvilke symptomer de opplever, og hvordan de er til hinder 

for dem i hverdagen har jeg forsøkt å rette fokus mot deres subjektive erfaringer, deres 
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håndtering og hvordan de har forsøkt å skape mening i det de har opplevd. Dette har 

muliggjort en utforsking av de som har blitt intervjuet sine historier som ivaretar både 

hvordan de opplever det å streve psykisk etter en overveldende hendelse, og hvordan de 

opplever at sammenhengene de er en del av og som påvirker dem har spilt en rolle for dem i 

tiden etter 22. juli. Sammenheng mellom psykisk lidelse og sosiokulturell kontekst, hvordan 

kulturelle normer og forventninger henger sammen med kulturelle normer og forventninger 

er det et behov for å undersøke (Magnusson & Marecek, 2012). 

 

4.2.4 Stegene i analysen 
Jeg har brukt tematisk analyse som beskrevet i Braun og Clarke (2006; 2013; 2019) med seks 

faser for koding og analyse. Selv om jeg har brukt denne fasetilnærmingen til tematisk 

analyse, er det som de beskriver ikke klare grenser mellom de ulike fasene, og ikke en lineær 

prosess. Jeg har underveis i arbeidet beveget meg mellom de ulike fasene, og disse har 

overlappet noe. Braun og Clarke (2019) har fremhevet viktigheten av en fleksibel tilnærming 

til tematisk analyse, hvor refleksivitet er helt sentralt.  

Den første fasen innebærer å bli kjent med intervjuene, og dette innebærer også i 

utgangspunktet transkripsjonen av dem. Å transkribere intervjuer er en prosess som gir en 

dypere kjennskap til og forståelse av intervjuene man skal analysere (Braun & Clarke, 2006). 

Da intervjuene allerede var transkriberte da jeg fikk tilgang på dem har jeg brukt ekstra tid på 

å lese intervjuene flere ganger, for å sikre en dypere forståelse. Jeg leste og noterte meg 

elementer i materialet som kunne være av interesse. Selv om selve analysen gjøres etter 

innhenting av data, vil man kunne regne flere steg tidligere i prosessen, som utforming av 

intervjuguide, gjennomføring av intervjuet og transkriberingen som ledd hvor det vil skje en 

viss grad av analyse (Braun & Clarke, 2013). I disse stegene vil forskeren og den som 

håndterer materialet påvirke materialet gjennom deres tolkning og forståelse til en viss grad. 

Transkripsjonen er to steg unna intervjusituasjonen, og det er en representasjon av hva som 

ble sagt i intervjuet. Ved hvert steg kan en tenke seg at informasjonen man har vil endre seg 

noe, eller at man også vil miste noe informasjon i hvert steg (Braun & Clarke, 2013). Jeg har 

ikke hatt mulighet til å gå tilbake til lydopptaket, ved eventuelle spørsmål om hva som har 

blitt sagt eller på hvilken måte.  

Den andre fasen er å generere foreløpige koder gjennom å gå gjennom hele datasettet. 

Jeg noterte mer systematisk gjennom alle intervjuene, og sorterte deretter empiri etter de 

foreløpige kodene. Jeg opplevde da å ha en foreløpig oversikt over empirien, men for å kunne 



	22	

gjøre en dypere kvalitativ analyse og begynne å skape tema av intervjuene ble det her 

nødvendig å redusere antall intervjuer. Jeg reduserte antall intervjuer jeg brukte fra 24 til 11 

stykker.  

Den tredje fasen er å generere foreløpige tema (Braun & Clarke, 2019). Her så jeg 

nærmere på kodene og sorterte koder som kunne kombineres til meningsfulle tema. I den 

tredje fasen ble det tydeligere hvordan ulike tema og koder relaterte seg til hverandre, og 

hvordan ulike tema skilte seg fra hverandre. Det er naturlig å begynne og tenke på hva som 

kan utgjøre overordnede og underordnede tema i denne fasen (Braun & Clarke, 2006).  

Den fjerde fasen er revidering av tema man har generert så langt. Dette gjorde jeg på 

to nivåer, som beskrevet i Braun og Clarke (2006), hvor det første nivået er å se nærmere på 

om temaene og kodene gav mening sammen. Dette førte til at temaene ble tydeligere, og 

spissere gjennom å finne tema som fanget opp meningen i de empiriske utdragene i større 

grad og at jeg kunne se hvordan noen av de empiriske utdragene som jeg hadde sortert 

sammen i den tredje fasen ikke passet så godt til temaet. Det andre nivået var å vurdere om 

temaene jeg hadde generert gav mening sett opp mot hele empirien. Jeg leste da gjennom 

intervjuene igjen for å vurdere om temaene jeg hadde funnet opplevdes som meningsfulle sett 

opp mot helheten i intervjuene, og innarbeidet noen steder flere utdrag fra empirien inn i 

temaene. 

Den femte fasen er å definere og navngi temaer. Gjennom arbeidet med denne fasen 

ble det tydeligere hva «essensen» i hvert tema dreide seg om, og formidlingen av dette dreier 

seg blant annet om å ikke prøve og gjøre et tema for stort og omfattende. Gjennom flere 

gjennomlesninger av materialet og temaene jeg hadde funnet frem til reviderte jeg disse 

temaene flere ganger. Det ble etter hvert ble snevret inn til tre tema knyttet opp mot hvordan 

man håndterer egen lidelse, i møte med arbeidslivet og den nasjonale konteksten rundt 22. 

juli. Jeg har valgt å fokusere mindre på tema knyttet til identitet, selvbilde, kontrafaktisk 

tenkning, erstatningsoppgjør og andre liknende prosesser i ettertid blant annet fordi det er 

skrevet tidligere rapporter og artikler om dette, eller skal skrives. Jeg har også valgt å 

fokusere mer på arbeidsliv, og ikke i så stor grad på sosiale relasjoner utenfor arbeidet. 

Sosiale relasjoner har ikke vært et fokus for spørsmålene som er stilt til informantene, og det 

vil derfor være vanskelig å utforske variasjon over dette og å ha et rikt nok materiale til at det 

er naturlig å utforske dette kvalitativt.  

Den sjette fasen er å skrive og sluttstille analysen. Gjennom skriving av analysen så 

jeg enda tydeligere hvordan de ulike temaene hang sammen med hverandre, og har beveget 

meg flere ganger tilbake til tidligere faser for revideringer av tema og utdrag fra empiri. I 
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kvalitativ forskning er ikke fokuset på at det blir brukt et representativt antall sitater i hvert 

tema, eller for hver av de som har blitt intervjuet, det er viktigere at temaene og 

perspektivene de ble avledet fra blir representert med tilstrekkelig kvalitet (Watts, 2014).  

 

4.3 Metodiske og etiske refleksjoner 
4.3.1 Kvalitativ metode 
Kvalitativ forskning dreier seg ikke kun om metoden man bruker, men vitenskapsteoretisk 

forankring. Kvalitative metoder som plasserer seg innenfor et mer konstruktivistisk 

vitenskapsteoretisk ståsted, forstås som det Willig (2008) betegner «stor Q», mens «liten q» 

er kvalitative metoder som ligger tettere opp mot en positivistisk vitenskapstradisjon. 

Strukturen rundt gjennomføringen av de kvalitative intervjuene kan man forstås om et 

«mixed method»-design, da det også ble gjennomført kvantitative undersøkelser ved samme 

møte og tiden satt av til intervjuet (20-30 minutter) er noe kort til et kvalitativt intervju. Som 

nevnt tidligere er det kun det kvalitative materialet som brukes i denne oppgaven, så denne 

oppgaven kan likevel sees på som plassert innenfor et «stor Q» ståsted. Strukturen rundt 

intervjuene kan ha påvirket intervjuene på en slik måte at det er noe varians i kvaliteten på 

intervjuene, med tanke på «rikhet og dybde» (Braun og Clarke, 2013), hvor noen intervjuer er 

lengre og går mer i dybden, mens andre intervjuer er kortere og mer overfladiske eller 

«tynne». De som gjennomførte intervjuene har selv reflektert rundt hvordan det flere ganger 

var for liten tid til å komme i dybden på de som ble intervjuet sin historie, særlig hvis den 

som ble intervjuet ikke var særlig meddelsom i utgangspunktet. Der hvor de som 

gjennomførte intervjuene opplevde at de kom mer «i dybden», var ved intervjuer som gikk 

noe over tiden, og hvor den som ble intervjuet i stor grad fortalte fritt om sin opplevelse.  

 

4.3.2 Etiske refleksjoner  
Studien til NKVTS ble godkjent av regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk, referanse nr. 2011/1577 REK sør-øst D (Regjeringskvartalet - opplevelser og 

reaksjoner ved de overlevende og de etterlatte), godkjennelsen inkluderer også analyser av 

materialet, som mitt arbeid med denne oppgaven. To kliniske psykologer gjennomførte 

intervjuene, og ivaretakelse av de som ble intervjuet ble prioritert. De som ble intervjuet ble 

rådet til å søke profesjonell hjelp og behandling der det var relevant. Alle de som ble 

intervjuet har gitt skriftlig samtykke til å delta i studien, og har skriftlig samtykket til analyse 
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av dataene og publisering av resultater. Intervjudata er anonymisert, informasjon som kan 

avsløre de som har blitt intervjuet sin identitet er fjernet. 

Den formelle etikken, de kravene som stilles til etikk i forskningsarbeidet, knyttet til 

studien kan vurderes som å være grundig vurdert gjennom eksempelvis godkjenning av REK. 

Gjennom denne oppgaven stilles det imidlertid ekstra krav til etiske refleksjoner og 

bevissthet rundt empirien. All forskning på erfaringsnære hendelser som kan være vanskelig 

for personen, som man ikke snakker med så mange om stiller noen ekstra krav til hvordan 

man ivaretar informantene og materialet. Enebakk, Ingierd og Refsdal (2016) beskriver 

hvordan respekt som et generelt prinsipp for forskning aktualiseres ved forskning på personer 

som er overlevende og etterlatte etter 22. juli. De trekker frem hvordan det er mennesker som 

har opplevd rystende hendelser, tap og krevende reaksjoner, og at dette krever særlig 

aktsomhet ved forskning. Her er det snakk om sensitive opplysninger knyttet til 

enkeltpersoner, og hensynet til mulig reidentifisering må veie tungt ved skriftlig fremstilling 

av forskningen. De som har blitt intervjuet har tillitsfullt og sårbart delt om traumatiske 

erfaringer og tiden etterpå. Det er viktig å ta tilliten de har vist forskerne på alvor og behandle 

materialet med respekt i analysene. Det er sensitiv data, de forteller om deres helsesituasjon, 

om nære relasjoner og relasjoner til både ledere og kolleger på jobb. Det er en gruppe 

mennesker som ikke er så stor, som har vært gjenstand for mye mediedekning, dette gjør at 

de som har blitt intervjuet vil kunne være lettere å identifisere. 

Anonymisering av de som har blitt intervjuet er noe jeg har reflektert over og tatt 

hensyn til underveis gjennom hele analyseprosessen, og spesielt ved produksjon av den 

endelige teksten. Jeg har ikke kontekstualisert de individuelle personene som har blitt 

intervjuet, men heller valgt å vie noe plass i introduksjonen til hendelsen og perspektiver på 

hvordan den har blitt oppfattet i tiden etterpå. Navnene til personene i studien er oppdiktet av 

undertegnede, og jeg har for eksempel ikke opplyst hvilket departement de som har blitt 

intervjuet jobbet i, hvor mange år de har jobbet der, informasjon om partnere, antall barn og 

liknende informasjon. Transkripsjonene inneholdt fremdeles mulig identifiserende 

informasjon som for eksempel hvilket departement personen jobber i, stillingsbeskrivelser, 

beskrivelser av familie og andre nære relasjoner. Jeg har flere steder endret informasjon som, 

sett sammen med annen informasjon, kunne ha dannet et grunnlag for å identifisere 

informantene. Dette har jeg gjort gjennom blant annet å utelate enkelthendelser som er 

beskrevet, utelatt stedsnavn, endret informasjon knyttet til skader de har nevnt og språklige 

uttrykk som kan være typisk for personen som har blitt intervjuet. Enkelte ganger snakker de 
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som har blitt intervjuet om kolleger og hva som skjedde med dem. Det har vært viktig å sørge 

for at ikke disse kan kjenne seg igjen, siden de ikke selv har samtykket til deltakelse i studien. 

Jeg har utvist forsiktighet ved håndtering og lagring av data, gjennom blant annet å 

oppbevare intervjuene på en kryptert minnepinne, og vært svært forsiktig med bruk og 

lagring av denne. Forsiktighet med håndtering av materiale generelt har vært viktig, og ved 

arbeid med oppgaven og kommunikasjon knyttet til veiledning har jeg vært nøye på å ikke 

sende materiale hvor det kan være mulig identifiserbare informasjon på mail. 

Jeg har gjort etiske overveielser underveis i arbeidet frem til representasjon av de som 

har blitt intervjuet. Blant annet har jeg ønsket å ha en bevissthet rundt hvilket bilde jeg skaper 

av de som har blitt intervjuet, for eksempel at det skal være tydelig nok kommunisert at dette 

er analyser basert på noen av de som kanskje har strevd mest og at det dermed ikke er 

representativt for alle som var i Regjeringskvartalet, eller hadde arbeidsstedet sitt der 22. juli. 
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5 Presentasjon av analyse 
Som beskrevet i teorikapittelet retter kulturpsykologiske perspektiver fokus mot betingelser 

og sammenhenger personen er en del av for å forstå hvordan han eller hun håndterer 

hendelser de tar del i. I det første temaet ser jeg nærmere på hvordan de ansatte fra 

Regjeringskvartalet forholder seg til det å være en av de utsatte i en katastrofe som fikk stor 

nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og som alle i Norge forholdt seg til. I det andre 

temaet ser jeg på ulike måter de som har blitt intervjuet har forholdt seg til og håndtert 

følgene terrorangrepet har fått for dem. Her kommer jeg inn på hvordan de håndterer 

omgivelsenes forståelser av hva som er «normale reaksjoner» og hvordan de selv opplever å 

bli møtt når de forteller om det de strever med i etterkant av hendelsen. Det tredje temaet 

analysen ser nærmere på hvordan de ansatte håndtert arbeidshverdagen i tiden etter 22. juli. 

For mange var dette en periode der de sov mindre, mange hadde lite overskudd, noen følte 

seg urolig og flere beskriver at de var nedstemte. Allikevel var det å være på jobb svært 

viktig og mange strakk seg langt for å unngå sykefravær.   

 

5.1 Å være en av de utsatte i en nasjonal katastrofe 
Terrorangrep har til hensikt å skape frykt i en befolkning og alle i Norge, også de som ikke 

selv ble direkte berørt, fikk raskt et forhold til de to hendelsene. I intervjuene ble det trukket 

frem både hvordan omgivelsene forholdt seg til hendelsen og hvordan de selv forholdt seg til 

hendelsen i tiden som fulgte. I undertemaet nasjonal hendelse og privat opplevelse ser jeg 

nærmere på hvordan terrorangrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli ble oppfattet av 

andre, har hatt betydning for de som ble intervjuet.  Flere beskriver hvordan hendelsen i 

Regjeringskvartalet etter kort tid blir sammenliknet med det som skjedde samme dag på 

Utøya, i undertemaet ens egen katastrofe blir liten sammenliknet med Utøya ser jeg nærmere 

på dette. 

 

5.1.1 Nasjonal hendelse og privat opplevelse 
Terrorangrepet 22. juli var en nasjonal hendelse de fleste i Norge raskt fikk et forhold til, og 

det var mange behov å ivareta i tiden etterpå for å skape trygghet i den norske befolkningen 

(sørge for at regjeringsapparatet fungerte, kommunisere trygghet, kommunisere politisk at 

man ikke lot gjerningsmannens mål bli oppnådd). Dette kan ha bidratt til at noen i mindre 

grad ønsket å snakke om hva man hadde opplevd og hvordan man har hatt det i ettertid. 
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Ingrid forteller hvordan hun opplevde at kommunikasjonen fra ledelse og regjeringsapparatet 

påvirket henne: 

 

Og så var jeg veldig sint for at alle sa alt ting gikk så bra og vi lar oss ikke knekke og 
sånne ting, også sa jeg «vi er knekt», det var veldig, for meg var det veldig fælt at det 
var kommunikasjonen utad, for det var ikke sånn jeg følte meg og jeg følte at det var 
helt feil å si fordi, ja. (...) Ja, det liksom, vi hadde hele regjeringen og alle var veldig 
opptatt av at vi skulle si hvor fint det var. Det var ikke fint, det var helt forferdelig og 
det var liksom, og den der følelsen av at man blir over hodet ikke anerkjent for at det 
har skjedd noe forferdelig med en, den var veldig fæl.  

 

Behovet for å kommunisere utad at departementene og statsapparatet fungerte som normalt 

var et aspekt mange av de som ble intervjuet snakket om som vanskelig. De påpekte at dette 

til tider stod i veien for at de fikk oppleve arbeidsplassens anerkjennelse av deres lidelse.. 

Kommunikasjonen utad kunne ha en funksjon for å tydeliggjøre at angrepet var mislykket, 

gjerningsmannen hadde ikke klart å stanse fungeringen i det offentlige Norge (Weisæth, 

2014). Samtidig kan dette ha bidratt til bearbeidelsen av det ‘kulturelle traumet’, ved å vise at 

man tok opp kampen om demokratiet (Rafoss, 2015) gjorde dette at det opplevdes som at det 

ikke var rom for den individuelle lidelsen og bearbeidelsen av traumet.  

Noen av de som har blitt intervjuet opplevde at andres forståelse av det som skjedde 

22. juli bidro til at det ble vanskeligere for dem å fortelle om egne opplevelser som ikke er i 

tråd med den «allmenne oppfattelsen» av hva som skjedde. Marie forteller at den store 

oppmerksomheten rundt hendelsen har vært krevende.  

 

Det som har vært kanskje noe av det vanskeligste med det her er jo at det var jo så 
ekstremt stor oppmerksomhet rundt det. Ikke sant, hvert eneste menneske i Norge har 
et forhold til den dagen, også så er det på en måte noe av det aller mest private jeg har, 
så det er liksom en sånn balansegang, for jeg merker fortsatt når jeg, og nå jobber jeg 
et nytt sted, og jeg klarer jo ikke fortelle kollegaene mine der at jeg, så ingen av de vet 
jo noe om det, ikke sant.  

 

Som det går frem av utdraget over beskriver mange i intervjuene at de opplevde det som 

vanskelig å snakke med andre om hendelsen, og for Marie har dette gjort at hun blant annet 

ikke fortalt kolleger på sin nye arbeidsplass at hun var tilstede i Regjeringskvartalet. I 

intervjuet forteller hun at hun i liten grad har fortalt andre om det som skjedde henne. En 

måte å forstå dette på er at det opplevdes vanskelig å dele med andre hvordan en hendelse har 

hatt betydning for eget liv når andre kjenner godt til den. I intervjuet forteller Marie om en 
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ambivalens; selv om det var vanskelig å fortelle andre om hva hun har opplevd har hun også 

ønsket at andre skulle kjenne til det hun hadde vært utsatt for. 

Kari forteller om hvordan hun opplevde andres forventninger knyttet til hvordan 22. 

juli skal forstås: 

 

Jeg synes det er vanskelig å sette ord på det, også på grunn av andres krav om at det 
skal være en kort, presis fortelling, som gjerne ender med en eller annen sånn «ja, så 
mye vi lærte av det». Så bare,- Jeg innbiller meg i hvert fall at den forventningen er 
sterk hos mange da. At vi har en sånn narrativ der liksom «Det var fælt, så ble det 
krise, og så har vi lært noe godt tilslutt». Så bare «næh, jeg vet ikke jeg, om det er så 
mye positivt å si her». Og den fortellinga opplever jeg at kanskje ikke alle har lyst til å 
høre. Nå blir jeg den der surpompen som forteller om min negative 
virkelighetsoppfatning (ler litt), og det er ikke sikkert jeg har lyst til å være det. 

 

Andre hadde en forventning om at historien om 22. juli skulle være en avklart historie med en 

positiv og avklart vinkling. Det at terrorangrepet var en nasjonal hendelse gjorde at de fleste i 

Norge hadde et forhold til hendelsen, og mange hadde tanker om hvordan denne skulle 

forstås. Som utdraget fra intervjuet med Kari viser, hadde flere en opplevelse av at andre 

personer, ikke spesifikt knyttet til kolleger og arbeidsliv, så på dem som negative og lite 

takknemlige dersom deres fortelling om 22. juli ikke inneholdt elementer av takknemlighet 

eller annet som ga den en positiv innramming. Dersom man ikke var i stand til å reformulere 

egen historie slik at den inneholdt noe positivt, og passet inn i den nasjonale historien om 22. 

juli kan man oppleve uro for å bli stemplet som bitter, eller en som ikke kommer seg videre. 

At hun opplevde å ikke kunne møte disse forventningene fra andre har gjort at hun har 

unngått å snakke med andre om 22. juli og hvordan hendelsens påvirket henne. 

Det at 22. juli var en nasjonal hendelse ser vi at kan bety at mange mennesker vil ha 

forventninger til hvordan man skal forstå hva som skjedde, og hvordan det er naturlig å 

reagere. Noen av informantene opplevde at disse forventningene dreide som om når det var 

naturlig å ha beveget seg videre, hadde et avklart forhold til hva som hadde skjedd og at man 

hadde lært noe nyttig. Flere opplever at de har et komplisert og uavklart forhold til hendelsen, 

og dette tydeliggjøres i møte med andres forventning om at historien fra Regjeringskvartalet 

er historien om å ha lært noe og en evne til å snu en vanskelig hendelse til noe positivt. Dette 

skillet mellom forventning og egen opplevelse underbygger en følelse av at man ikke 

reagerer på den måten andre forventer, og at man dermed bryter med de rådende forståelsene 

i den sammenhengen man er en del av.  
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5.1.2 Ens egen katastrofe blir liten sammenlignet med Utøya 
Flere av de som ble intervjuet beskrev at de opplevde at angrepet på Utøya raskt ble oppfattet 

som en større og verre katastrofe enn angrepet på Regjeringskvartalet. Dette fikk betydning 

for hvorvidt de de opplevde aksept for å ha det vanskelig som følge av hendelsen og gjorde at 

de opplevde ikke å kunne være åpne om det som var vanskelig for dem. En av mennene som 

var på jobb i Regjeringskvartalet 22. juli, Peter, gav uttrykk for at det har spilt en rolle i 

hvordan han har hatt det i ettertid, at han oppfattet at andre så på det han har vært med på som 

uviktig. Allerede på kvelden den 22. juli reagerte han på at de to hendelsene ble 

sammenlignet og vurdert opp mot hverandre:  

 

Og så kom jeg hjem, så var det jo bare Utøya. Og det er jo en del av det bildet her da. 
Så det jeg hadde opplevd det var liksom ingenting (ler). Det var veldig rart egentlig. 
Veldig sterkt, litt sånn rart da. Liksom livs største, hva skal vi si da, man kaller det jo 
bare hendelse da, det er jo veldig greit uttrykk. Mitt livs største hendelse, var på en 
måte ikke noe særlig likevel fordi at det var mye verre det som skjedde på Utøya. 

 

Opplevelsen av å være heldige sammenliknet med ungdommene som var på Utøya, og at det 

ikke var synd på dem, er tema som går igjen i flere av intervjuene. En annen som ble 

intervjuet, Ingrid, beskriver hennes inntrykk av hvordan den allmenne oppfatningen av 

hendelsene 22. juli har blitt over tid:  

 

Det bildet som jeg føler har festet seg er at det var grusomt på Utøya, også var det 
liksom ikke så ille med regjeringskvartalet. Og det er helt gjengs og hvis det kommer 
opp, ja altså, ofte hvis jeg sier at jeg var der og sånne ting, så kommer det, hvis jeg 
snakker med folk om 22. juli, så kommer det veldig fort fra den jeg snakker med, at 
«så fælt det var på Utøya», og det var jo forferdelig på Utøya, det var helt forferdelig, 
det var helt grusomt og helt jævlig, altså, det er så fælt å alltid skulle settes opp mot 
det.  

 

Til tross for at hendelsen i Regjeringskvartalet var omfattende med tap av flere menneskeliv 

og enorme materielle skader, ble den hele tiden sammenlignet med og vurdert i lys av 

angrepet på Utøya. Utdraget fra Ingrids intervju illustrerer hvordan flere har oppfattet at dette 

har blitt en ‘gjengs’ oppfatning. Mange opplevde at omgivelsene så på dem som ‘heldige’ 

som ‘kun’ hadde vært i Regjeringskvartalet. Flere er bevisste på at andre har forventninger til 

hvordan de bør vurdere det de opplevde 22. juli. Andres forventning om at de bør se på seg 

selv som heldige gjør at deres langvarige traumereaksjoner blir vurdert som at de synes synd 

på seg selv, og at det er noe de bør slutte med.  
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I intervjuet beskriver Erik hvordan det påvirket ham at andre så ut til å legge større 

vekt på angrepet på Utøya sammenliknet med angrepet i Regjeringskvartalet: Hans 

oppfattelse av historien om 22. juli: 

 

Erik:      Det var litt sånn rart, for jeg føler ikke at jeg trenger mye oppmerksomhet, 
altså jeg trenger oppmerksomhet... 

Intervjuer:  Nei, men det trenger anerkjennelse? 
Erik:  Men det føles som et overgrep når liksom konteksten og historien om 22. juli 

blir skrevet på en sånn måte at det ikke er plass til oss 
 

Erik beskriver hvordan han oppfatter at i historien om 22. juli, er det kun plass til Utøya og 

ikke Regjeringskvartalet. Flere av de som ble intervjuet trekker frem det samme som Erik i 

utdraget over. Siden skadene i Regjeringskvartalet var sett på som mindre alvorlig, og færre 

menneskeliv gikk tapt, opplevde de at det var lite rom for å streve og ha det tungt i etterkant. 

Mange som ble intervjuet understreket at de syntes at det som skjedde på Utøya var verre enn 

det som skjedde dem selv, men at det i praksis gjorde at det ikke ble plass til deres egen 

lidelse. Det å streve etter angrepene i Regjeringskvartalet ble ikke anerkjent en gyldig 

reaksjon, og blir en slags motsetning til ‘historien’ om 22. juli – der fokuset er på Utøya og 

reaksjoner etter hendelsene der. I stedet beskriver flere forventninger om at siden det tross alt 

hadde gått så bra var det ingen grunn til å dvele. De opplevde at når de ga uttrykk for at de 

hadde det vanskelig, ble de av mange møtt med overraskelse – det hadde jo gått bra og nå var 

det tid for å komme seg videre. Dette førte til at mange av de som ble intervjuet opplevde å 

være alene med det de strevde med.  

 

5.2 Håndtering av egne reaksjoner 
I dette teamet ser jeg nærmere på hvordan de ansatte i intervjuene forteller om hvordan de 

håndter sine egne reaksjoner i relasjon til egne og andres forventninger, og til informasjon om 

hva som er ‘vanlige’ reaksjoner etter en potensielt traumatiserende hendelse. Noen beskriver 

frustrasjon over at de flere år etter hendelsen ikke føler seg bedre, andre frykt for å ikke bli 

den samme som de en gang var. Flere gir uttrykk for en aksept for at ting kan ta tid og at det 

kan gå opp og ned. Undertemaene her er kunnskap om hvilke reaksjoner som betraktes som 

vanlige og skader som ikke er synlige for andres øyne. 
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5.2.1 Kunnskap om hvilke reaksjoner som betraktes som ‘vanlige’ 
Flere av de som ble intervjuet forteller at de har bekymret seg for om plagene de opplever 

kan forverre seg. Denne usikkerheten gir grobunn for en følelse av ikke å ha kontroll over 

egen helse. Flere beskriver reaksjoner de har hatt som har skremt dem. En av mennene som 

var på jobb den dagen bomben gikk av, Tore, forteller om at det som har vært mest plagsomt 

er uvissheten og frykten for at plagene kan bli verre: 

 

Det at jeg har sperret så fullstendig av de sterkeste inntrykkene av mennesker – 
skadde mennesker og døde mennesker, og kroppsdeler, jeg er ikke i nærheten av å ha 
et minne eller gjenskape et bilde eller et eller annet sånt noe. Og det jeg har grublet, 
liksom på at ja, er det en sånn førstebeskyttelse? Vil det komme et flashback eller et 
annet tilbake senere? 

 

Han beskriver at det har vært plagsomt i ettertid å vite at han mest sannsynlig har sett skadde, 

døde, blod og kroppsdeler etter eksplosjonen, men som han ikke har minne om å ha sett. Han 

har lurt på om disse sanseinntrykkene ikke er registrert, og dermed ikke er mulig å hente frem 

igjen, eller om de kan hentes frem i hukommelsen på noe tidspunkt. Dette kan forstås som at 

reaksjoner, som manglende hukommelse for ting man vet at man mest sannsynlig har sett, 

kan være skremmende og vanskelige å akseptere fordi de er vanskelige å forstå.  

En av kvinnene, Trine, forteller om hvordan oppfølging i regi av arbeidsplassen også 

innebar informasjon om vanlige reaksjoner og hvordan dette påvirket henne:  

 

Vi hadde oppfølging med BHT, og departementet hadde også en sånn pårørende type-
gruppe som hadde møter hvor man kunne sitte og liksom diskutere ting og,- med 
hverandre, og utveksle erfaringer og gi informasjon. Og det var veldig mye 
informasjon om mulige bivirkninger, og jeg så klarere og tydeligere at det var de 
bivirkningene som vi fikk informasjon om. 

 

For mange bidro det å få informasjon om hvilke reaksjoner som anses som ‘vanlige’ etter en 

overveldende og skremmende hendelse at de forstod sine egne reaksjoner bedre. Flere hadde 

mottatt informasjon om ulike reaksjoner som kan oppstå etter slike hendelser, ofte i 

sammenheng med at de har fått snakke om egne opplevelser. Dette kan ha bidratt til at det 

føles ekstra hjelpsomt, ved at man får satt ord på det, men også gjennom å kunne få 

anerkjennelse på at det er dette de opplever. Det å vite at følelser og reaksjoner en kjente på 

ble regnet som normale reaksjoner, at andre har opplevd det samme og at man ikke er alene i 

egne opplevelser skal man heller ikke undervurdere. Flere beskriver hvordan det å akseptere 

egne reaksjoner og symptomer og at de ikke føler seg så bra som de skulle ønske, har vært en 
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lettelse. For noen har dette vært viktig for å kunne begynne å bevege seg videre fra det som 

har vært vanskelig. Samtidig er det flere som beskriver hvordan de strever med å akseptere at 

ting ikke er som de var før 22. juli, at de opplever ikke å få det bedre. 

Å forstå og akseptere at hendelsen setter sitt preg på dem mange år etter, gjør det ikke 

nødvendigvis lettere å fortelle om den. Kari forteller: 

 

Jeg skulle så ønske at det på en måte var litt mer over da. At jeg ikke fikk det så tungt 
noen ganger når jeg tenkte på det. Og at jeg ikke ble så sint noen ganger. (...) Men jeg 
vet jo nå,- jeg kjenner jo litt hva det går i. Så jeg vet jo at det der bølger,- det bølger 
frem og tilbake. Og det går vekk igjen, sant. 

 

Det ser ut til å ha vært en trøst og støtte for de som ble intervjuet å vite at det de strever med 

er normalt. Kari beskriver hvordan hun skulle ønske at hun ikke var så plaget lenger og hadde 

tunge perioder. Hun blir berørt og sint av å tenke på det. I intervjuet beskriver Kari en 

ambivalens knyttet til reaksjoner; både tristhet og sinne over at det ikke er bedre, og samtidig 

aksept for at reaksjonene ikke er lineære. Informasjon om at det er naturlig å oppleve at det 

blir verre i perioder, gjorde at hun kunne akseptere det, og også erfare og legge merke til at 

disse periodene gikk over. Det å vite noe om hvordan andre har det og hva som er sett på som 

vanlig har en betydning for hvordan en forstår seg selv og egne reaksjoner i etterkant av en 

skremmende hendelse. Det oppleves betryggende å vite at det man opplever er ‘vanlige og at 

ens reaksjoner ikke er ‘unormale’. 

 

5.2.2 Skader som ikke er synlige for andres øyne 
Flere av de som ble intervjuet trekker frem det at de har hatt plager som har påvirket dem på 

en måte som andre ikke kan se, som noe som har påvirket andres oppfatning av dem og 

støtten de har mottatt på en negativ måte. En av mennene som ble intervjuet, Daniel, forteller 

om hva han tenkte om skadene han opplevde i møte med andre.  

 

Daniel:       Jeg husker i alle fall at jeg tenkt mye mer på at i tiden etterpå, så skulle 
jeg ønske at jeg hadde blitt skadet tydelig, eller, fysisk.  

Intervjuer:  Du skulle ønske det? 
Daniel:        Ja, fordi ... Jeg vet det blir en litt sånn absurd påstand, men da man hadde 

det litt vondt, så er det ingen som ser deg hvis ikke du har noen fysiske 
skader. Å gå rundt og på en måte ville fungere normalt men ikke få det til, 
og samtidig måtte føle da, eller i hvert fall følte på til slutt at kollegaer 
liksom ble sittende og bedømme deg litt, da. Også ser du jo frisk ut. 
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Daniel opplever at det hadde vært bedre å være fysisk skadet, siden det hadde gjort at andre, 

særlig kolleger, da ville sett at han hadde det vondt og dermed vist mer forståelse. Når skader 

ikke er synlige blir den innsatsen man gjør for å fungere som normalt heller ikke synlig for 

andre. Andre rundt en vil da kunne ha forventinger som man ikke er i stand til å innfri i en 

krevende periode. Forventningene fra andre dreier seg ikke nødvendigvis om at noe blir sagt 

eksplisitt, men noe mange fanger opp fra omgivelsene. Som Daniel beskriver i utdraget over, 

er det forskjell på å snakke om fysiske og psykiske helseplager og mange opplever at det er 

mer rom for å streve med fysiske plager. Resultatet av dette er at man kan bli alene om 

plagene sine på jobb, man kan ha en følelse av å ikke bli sett, og savne støtte Han opplever at 

kolleger bedømmer ham for å ikke fungere som normalt. Oppfatninger av hvordan andre ser 

på en og ens vansker vil dermed bli en tilleggsbelastning til selve plagene man opplever. 

Kirsten opplevde både fysiske og psykiske plager i etterkant av 22. juli.  

 

Det er jo det som er med psykiske ting da, at ingen ser det på deg. Jeg fikk utrolig 
mye støtte da jeg gikk med krykker. (...) Ja, da får du utrolig mye omsorg, ikke sant, 
men når du ikke,- når det ikke vises,- nei. (...) Men det er jo i kombinasjon med min 
personlighet også, ikke sant. For jeg har jo ikke prøvd å være svak på jobben. 

 

Som det går frem i utdraget over opplevde Kirsten å få mye støtte fra kolleger knyttet til 

fysiske skader, men lite knyttet til psykiske skader. Denne opplevelsen kan på et vis 

underbygge antakelsene vi ser at andre av de som ble intervjuet har gjort om at de ville fått 

mer støtte for fysiske skader, illustrert gjennom sitatet fra Daniel over. Ved å legge vekt på et 

ønske om å ikke fremstå som svak på jobben kan vi se hvordan et behov for støtte kan 

komme i konflikt med ønske om støtte på arbeidsplassen. Det er vanskelig å uttrykke dette 

behovet for støtte til andre, spesielt på arbeidsplassen. Grunner til at dette kan være vanskelig 

kan være mange, men gjennom hvordan noen av de som har blitt intervjuet snakker om dette 

kan vi få signaler om at det kan dreie seg om negative tanker om hvordan andre vil se på en 

om man strever psykisk, for eksempel ved at man vil regnes som svak, som i Kirstens 

eksempel. Dette kan være en refleksjon av egne holdninger til og aksept for egne vansker, at 

det å streve psykisk er noe som vekker følelser av skam og skyld. 

Flere beskriver en opplevelse av at andre ikke helt forstår og dermed ikke helt 

aksepterer reaksjonene de har hatt i etterkant. En av mennene som ble intervjuet, Peter, 

beskriver et møte med en bekjent:  
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Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, men jeg sa «jeg synes i hvert fall ikke synd på meg 
sjøl» sa jeg. Jeg tror ikke det var helt sant. (Ler litt). Men jeg gjorde det. Og da sa han 
noe sånt som «Ja, faen det er bra. Det er det verste jeg veit, sånt noe bla-bla-bla, med 
de folka som går rundt og synes synd på seg sjøl.» Så da fikk jeg på en måte en 
tilbakemelding på hvordan det blir tatt opp. 

 

En måte å forstå det han forteller i utdraget over, er at han får en bekreftelse på at 

omgivelsene ikke nødvendigvis aksepterer eller viser medfølelse for å vise at livet er tungt - 

det ikke er aksept for å synes synd på seg. I intervjuene er det mange slike beskrivelser av 

hvordan andres meninger om hvordan man bør reagere, blir noe de forholder seg til og som 

de justerer seg etter. Når omgivelsene ikke anerkjenner det å ha det vanskelig, gjør det at 

mange opplever at deres reaksjoner er feil og at de ikke må være åpne om dem. Dette viser 

hvordan måter å håndtere skremmende hendelser også innebærer å justere og tilpasse 

reaksjonene det andre mener er ‘normalt’ og hva andre orker å forholde seg til. Og det gir 

innblikk i det mange forteller i intervjuene; at de i etterkant av 22. juli opplevde å være alene 

med tunge tanker og bekymringer. Dette kan gjøre at man ikke får bearbeidet de traumatiske 

opplevelsene i relasjon til andre. Håndtering av andres reaksjoner kan ha en viktig betydning 

for bearbeidingen av en potensielt traumatiserende opplevelse. 

 

5.3 Håndtering av arbeidslivet 
I dette temaet ser jeg nærmere på hvordan de som ble intervjuet opplevdet at 22. juli påvirket 

arbeidshverdagen og jobbsituasjonen deres når de på intervjutidspunktet, nesten fire år etter 

angrepet, ser tilbake. I de neste avsnittene vil jeg i undertemaet minskende toleranse for at 

man strever over tid se på hvordan de som ble intervjuet opplevde at forventninger til 

hvordan de skulle håndtere hendelsen endret seg over tid. I undertemaet tilpasning til en ny 

arbeidshverdag trekker jeg frem hvordan opplevelser av redusert fungering og 

arbeidskapasitet ble håndtert i møte med arbeidslivets krav. Undertemaet betydningen av 

fellesskapet på arbeidsplassen dreier seg om hvordan relasjon til kolleger fikk betydning for 

de som ble intervjuet, og hvordan dette endret seg over tid. Avslutningsvis, i undertemaet 

reorientering, ser jeg på hvordan noen av de som har blitt intervjuet har forsøkt å frigjøre seg 

fra og forholde seg til andres forventninger på nye måter. 

 

5.3.1 Minskende toleranse for at man strever over tid 
Flere av de som har blitt intervjuet beskriver en opplevelse av at toleransen på jobb for å 

streve etter 22. juli minsker over tid. Noen peker på at fokuset på dem og at de trengte støtte i 



	 35	

starten var stort, men at dette ble mindre etter hvert. Andre beskriver hvordan de også 

opplever seg som en belastning og et irritasjonsmoment for andre. De er oppmerksomme på 

hvordan andres forståelse av hvordan dette skal prege dem er.  

Hanne forteller om hvordan hun har opplevd andres personer på jobb sine holdninger 

til de som var i Regjeringskvartalet 22. juli: 

 

Hanne:       Jeg vil liksom ikke at det skal definere meg som person for alltid, at jeg 
var på jobb den dagen. Samtidig så synes jeg det må få litt plass da. For 
jeg synes det har vært litt sånn tendenser til (nøler). Kanskje særlig vi som 
var i Regjeringskvartalet, vi fikk jo ikke mye tid til å dvele ved det da det 
skjedde. Og så blir det litt sånn at (ler) folk vil helst ikke høre om det, 
eller referert til det liksom. Og det blir også litt feil, for det var jo faktisk 
en veldig spesiell dag på jobben da, så man må få lov å ha det med seg. 

Intervjuer:  Ja. Hvordan kan man merke det da? At folk helst ikke vil høre eller, 
Hanne:       Nei, noen ganger blir det sagt ganske rett ut, nå må vi bli ferdig med 22. 

juli liksom. Og det er jo litt sprøtt for jeg har jo kolleger som sliter en del 
enda, og er borte fra jobben og sånn. Men det er jo klart at du kan ikke 
bare bestemme at nå skal vi være ferdig med det. 

 

Sitatet over illustrerer det at flere som har blitt intervjuet opplever at de raskt måtte bevege 

seg videre fra det dramatiske de hadde opplevd, og at andre personer på jobb som ikke har 

strevd i ettertid kan bli lei av å høre om at noen kan streve over lengre tid. Tanker om at man 

ikke kan streve over tid påvirker også hvordan hun kan representere overfor andre den 

traumatiske hendelsen hun har opplevd. Hennes forståelse av hva som har skjedd påvirkes av 

det som oppfattes som andres manglende anerkjennelse for at man kan streve over tid. Når 

dette skjer kan hun selv få et behov for å måtte representere hendelsen i større grad, plassen 

denne hendelsen skal ta i livet hennes er ikke kun avhengig av hennes egen bearbeidelse, men 

også av hvordan andre oppfatter den.  

Erik beskriver hvordan kommunikasjon og signaler fra ledelsen ble oppfattet: 

 

Det var tydelig at man liksom var misfornøyd med at det var så mye sutring også. Og 
man trenger selvfølgelig noen som kan si «Nå må vi gå fremover. Nå må vi legge det 
bak oss» (...) skal man få til det, så må man også si «Men,- Det er rom for å ha det 
vanskelig. Vi ser dere som,- vi skal ikke overse dere som har det. Men vi kan ikke bli 
værende i det heller.» Så må man finne en balanse. 

 

Måten Erik beskriver kommunikasjonen fra ledelsen, ser det ut til at han tolker dithen at om 

man fortsatt strevde ‘sutret’ man, og at ledelsen ikke hadde forståelse for de psykiske 

vanskene mange fortsatt opplevde. Behovet for å kunne bevege seg videre som organisasjon 
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ble ikke balansert med anerkjennelse for at noen kunne ha langvarige vansker. Dette kan 

fortelle oss noe om viktigheten av å kommunisere eksplisitt at det er rom for å ha det 

vanskelig på jobben, og å ta den tiden man trenger. Dette særlig siden det kan være knyttet 

skam til å streve psykisk, og man vil kunne være oppmerksom på signaler og kommunikasjon 

som bekrefter disse følelsene.  

Daniel forteller også om hvordan han merker at behovene til departementene påvirker 

ham som en som hadde vært på jobb 22. juli og hvordan dette endrer seg over tid: 

 

Selv om man føler der og da, med en gang, at folk var liksom positive til innsatsen du 
hadde gjort, så ble det liksom, skulle kalle det litt sånn, fort glemt, da. Men nei, jeg 
følte liksom at det ble veldig lite fokus på hva jeg følte og hvordan jeg hadde det. (...) 
Det var en god stund jeg følte at de gjorde så godt de kunne de også, men klart, sånn i 
ettertid, så føler jeg vel kanskje mer og mer at, og dette er kanskje noe jeg begynner å 
føle de siste to årene, at det var ikke godt nok. (...) Hverken fra ledelsen eller fra BHT. 
Jeg vet at alle forsøkte. Jeg tror alle prøvde etter beste evne, men det ble for stort for 
det man er dimensjonert for. Også har man jo alle departementene som henger over og 
forventer at tjenestene sine skal komme opp og gå, og fungere igjen, også blir det 
veldig arbeidspress. Og man glemmer da kanskje å se litt de som var på jobb, da. 

 

Daniels refleksjoner får man frem hvordan hensyn til at tjenester skal fungere som normalt 

igjen fører til et arbeidspress, hvor hensynet til de som var på jobb under angrepet som 

kanskje har mer behov for å bli sett og fulgt opp blir glemt. Dette er noe som kan være lettere 

å vurdere og se hvordan har påvirket en over tid, det retrospektive perspektivet i intervjuene 

kommer frem her. Daniel opplever å bli glemt i fokuset på å opprettholde tjenestene på 

arbeidsplassen. Som det går frem at dette utdraget, opplever mange at tiltakene som ble satt i 

verk for å ivareta de ansatte etter 22. juli ikke var tilstrekkelig. Dette kan fortelle oss noe om 

hvordan man oppfatter arbeidsplassens toleranse for mer langvarige psykiske plager, og at det 

ikke ble oppfattet som noe det var viktig å prioritere over tid.  

Erik forteller videre om hvordan han opplever at andre på jobb ser på ham og hvordan 

dette har endret seg over tid: 

 

Det føles som at de er veldig på det å være klare på at «Vi driver ikke behandling» og 
«Hvis folk har problemer må de snakke om det et annet sted» og «De andre har rett til 
et arbeidsmiljø uten,-» Jeg tror de har gått og lært seg ting som at «De andre også har 
rett til et trygt og godt arbeidsmiljø hvor ikke man må ta hensyn til disse tingene hele 
tiden også da». Man har gått fra å være,- hva skal jeg si, overlevende helter til å bli litt 
problemer, tror jeg. 
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Å være en som strevde, og hadde behov for å snakke om hvordan man har det i forbindelse 

med jobb endret seg fra å være noe naturlig til å bli et problem for andre på jobb og deres 

arbeidsmiljø. Det var en aksept for at man har problemer etter en slik hendelse, inntil et visst 

tidspunkt, men etter dette var man ikke lenger en som andre vil forstå reaksjonene til, og 

heller en selv som må ta ansvar for dette og ikke ta for mye plass på arbeidsstedet.  

Hanne reflekterer over noe liknende som Erik, og hvordan det ble tolket at ansatte har 

behov for forståelse på jobb, og hva hun hadde trengt fra ledere: 

 

Vi har hatt sånne samlinger da, hvor alle som var på jobb var samlet, og det som går 
igjen rundt bordet, det er at folk gjerne vil bli møtt med litt respekt for hva de har vært 
igjennom, og litt sånn forståelse og at folk snakker hyggelig og sånn. Men i stedet blir 
det liksom tolket som at vi behøver mer psykolog. Men jeg tror faktisk på at folk stort 
sett bare trenger å bli sett og tatt vare på. Og det å out source alle sånne 
medmenneskelige relasjoner til psykolog,- Det er sikkert greit med psykolog, men det 
er litt sånn lettvint løsning da, på det mellommenneskelige planet. 

 

Utdraget her illustrerer hvordan informantene opplever arbeidsplassen som en viktig arena 

for å bearbeide det de har opplevd, de ønsker å være tilstede på jobben selv om det kan kreve 

noe mer hensyntaking i en periode. Det at man trenger noe mer forståelse fra ledere og 

kolleger i en periode, kan bli vanskelig å uttrykke på jobb når dette blir oppfattet som noe 

som ikke er relevant å snakke om på jobb. Her kan man se behovet til informantene for 

anerkjennelse i sammenhengene de er en del av, og at det ikke er de selv som er problemet, 

som kun kan løses med psykologisk behandling.  

Erik forteller om når han merker at det skjer et skifte på jobben: 

 

Erik:  I september, og vi fikk en mer sånn normal arbeidssituasjon (...) Da merker jeg 
nok at mange av de andre hadde behov for å distansere seg. De ønsket ikke å 
bli påminnet om dette hele tiden, og syntes folk var litt slitsomme hvis de kom 
tilbake til disse tingene hele tiden i fellessamlinger og sånt.  

Intervjuer: Var det de som hadde vært til stede, eller de som ikke hadde vært til stede? 
Erik:  De som ikke hadde vært til stede, de ville normaliseres nå liksom. Og det så 

jeg var veldig tungt for veldig,- for en del av de andre. Det har nok vært,- og 
flere av de har sluttet og. Så rett og slett fordi ledelsen på jobben vår og i 
departementet har vært helt inkompetente i å håndtere,- i å håndtere 
situasjonen. 

 

Etter hvert som den fysiske arbeidssituasjonen begynte å normalisere seg, opplevde Erik at 

kolleger hadde behov for å ikke bli påminnet 22. juli, at de ønsket å få avstand til det. Erik 

vurderer det som dårlig håndtert av ledelsen å ikke klare og balansere disse behovene på 
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arbeidsplassen, hvor det ser ut til at behovet for normalisering ble vurdert som viktigere enn 

behovet for å kunne fortsatt streve etter 22. juli selv om andre rammer rundt begynner å bli 

som før. Det ser ut til å være et savn etter aksept fra både kolleger og ledere, og at signaler fra 

både kolleger og ledere om at det er på tide å komme seg tilbake til det normale samsvarer i 

tid.  

Etter en viss periode ser det ut til at det kommer signaler fra flere ulike hold, for 

eksempel både ledere og kolleger, om at det er et ønske om å normaliseres, og disse signalene 

ser ut til å komme omtrent samtidig. Det er ikke lenger er et like stort rom for å gi uttrykk for 

at man ikke er tilbake til normalt. Det å streve og gi uttrykk for dette på jobb blir sett på som 

noe som de andre som ikke strever på jobben bør få slippe, et problem. da er det noe som skal 

tas med helsepersonell og ikke med leder eller kolleger. Det å streve blir sett på som å sutre, 

noe man kan velge å slutte med. Man går fra å ha vært overlevende helter som det var viktig 

å ta vare på, til å bli glemt eller et problem for andre. Fra forskning på traumer vet vi at det er 

svært mange som opplever kortvarige posttraumatiske reaksjoner, og vi kan dermed undre 

oss over om det ønsket om normalisering de som har blitt intervjuet har merket seg kan 

tidsmessig henge sammen med at de reaksjonene som mange opplevde rett etter 22. juli har 

begynt å roe seg for en majoritet. Trekker vi inn økologiske forståelser her kan vi se at det 

også ser ut til å en sammenheng med en normalisering av den fysiske arbeidsplassen. Det ser 

ut til at disse forholdene kan henge sammen med en endring i hva som var den rådende 

forståelsen på arbeidsplassen av hvordan det var forventet at man skal reagere, de som hadde 

langvarige reaksjoner, som PTSD, skilte seg nå ut.  

 

5.3.2 Tilpasning til en ny arbeidshverdag 
Noe som går igjen i flere av intervjuene er opplevelse av redusert arbeidskapasitet. Mange 

har opplevd en lavere arbeidskapasitet sammenliknet med før 22. juli, og snakker om hvordan 

dette har påvirket dem på jobb. Marie trekker frem hvordan hun opplever at rammene knyttet 

til arbeidsmengde, og forventningene til prestasjoner på jobb var: 

 

Marie:  Men jeg føler ikke at det var tilrettelagt i noe særlig grad egentlig på 
jobb, altså, men jeg følte på en måte at jeg, også det var andre som ble 
sykemeldt, så vi mistet jo ressurser, ikke sant, sånn at det ble et større 
press på de som var igjen.  

Intervjuer:  Ja, så det ble ikke sånn tatt hensyn til..? 
Marie:        Ikke i noe særlig stor grad, og ikke sant, i vårt departement også, han vi 

hadde som statsråd, han brydde seg over hodet ikke om dette her og bare 
liksom skrudde opp leveringsbehovet, og det var liksom 
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stortingsmeldinger og strategier og det tøyt ut, liksom. Så det var veldig 
sånn press. 

 

Flere i mitt utvalg beskriver at de opplevde at det fra ledelsens side ikke ble tatt hensyn til de 

som hadde en krevende periode, men fortsatt var på jobb. Det opplevdes som viktig at 

arbeidsplassen skulle fungere som før og som normalt, uavhengig av hvordan dette påvirket 

de som fikk en ekstra arbeidsmengde. Med færre på jobb en normalt ble det slik at de som var 

på jobb ble nødt til å prestere som normalt, og helst enda mer effektivt for å veie opp for at de 

var færre på jobb. Dette kan fortelle oss at det ikke opplevdes som at det var en 

oppmerksomhet på fra ledelsens side at noen ønsket å være på jobb, men ikke hadde mulighet 

til å prestere mer eller på samme nivå som tidligere i en periode.  

Trine beskriver et behov for å kommunisere tydelig overfor andre hva hun har 

kapasitet til og ikke: 

 

Så hvis man skal overleve og mestre den stressen så er det den klarhet og tydeligheten 
som hjelper, og så må man si de tingene, for andre mennesker vet det ikke. Altså, de 
sammenligner deg med den personen du var før og sier at «Åja, du klarer ikke å gjøre 
så mye nå. Og du blir så fort sliten» eller sånne type ting. Så det er egentlig andres 
tilbakemeldinger på den måten, som også gjør at du ser ting i et nytt perspektiv, og 
kan være klarere og tydeligere. 

 

Det at andre uttrykte manglende forståelse for at hun ikke hadde samme kapasitet som 

tidligere, hjalp Trine til å se behovet for selvhevdelse. Hun beskriver hvordan det å være 

tydelig overfor andre er hjelpsomt for å håndtere stress i hverdagen. For noen av de som har 

blitt intervjuet har grensesetting i hverdagen opplevdes som hjelpsomt og relativt 

uproblematisk som vi ser illustrert av utdraget fra intervjuet med Trine. Andre av de som har 

blitt intervjuet har opplevd det som mer krevende med grensesetting overfor andre.  

Lisa forteller også om at det var nødvendig for henne å sette grenser, og hvordan det 

opplevdes for henne å gjøre det: 

 

Jeg føler ikke at jeg har fått den støtten jeg trengte på jobb. Ting ble ikke tilrettelagt 
for at jeg skulle komme meg tilbake i gjenge på best mulig måte. Tvert i mot. Og jeg 
trodde lenge at de skulle på en måte hjelpe meg tilbake, men det fant jeg ut at det,- det 
kom ikke til å fungere. Så da måtte jeg bare gjøre det selv, og ta ansvar og sette 
grenser selv for mye jeg klarte å jobbe. Si nei når alle forespørsler kom og «kan du 
ikke gjøre sånn og sånn» og,- prøve å presse meg inn i det ene og det andre, som ikke 
fungerte for meg i det hele tatt. Det var først når jeg begynte å sette de grensene selv 
og egentlig være litt vrang og vrien da, vil kanskje noen si, at det begynte å gå bedre. 
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Hennes motivasjon for å sette grenser dreide seg om en forventninger til jobben med tanke på 

tilrettelegging, som ikke ble innfridd slik hun ser det. Hun beskriver heller at hun opplevde et 

press om å ta på seg flere oppgaver. Da hun satt grenser for at arbeidsmengden skulle 

samsvare med redusert arbeidskapasitet, opplevde hun dette som hjelpsomt. Samtidig har hun 

en tanke om at hun kunne bli oppfattet som vrang og vrien ved å takke nei til oppgaver på 

jobb. Dette kan kanskje fortelle oss noe om hvor vanskelig man som arbeidstaker opplever at 

det er å takke nei til forespørsler fra ledere, og å være ærlig om at man ikke har mulighet til å 

takke ja til alle de oppgavene man selv har en tanke om at man «burde» ha klart. Samtidig 

også at man som arbeidstaker kan ha en forventning om at arbeidsgiver har ansvaret for å 

sørge for tilrettelagte oppgaver.  

Mange av de som ble blitt intervjuet har fortalt om hvordan de har forsøkt å håndtere 

det at de i perioder etter 22. juli ikke har hatt samme arbeidskapasitet som tidligere. For flere 

har det å sette grenser blitt en viktig oppgave, som har opplevdes som nødvendig etter 

tilbakemeldinger fra andre. Det har ikke vært enkelt å sette grenser for alle. For noen har 

dette vært på grunn av hvordan de tenker de har blitt oppfattet, men også fordi det er grenser 

de skulle ønske de ikke måtte sette, og at det er vanskelig å se seg selv som en som ikke har 

samme kompetanse som tidligere. Rammene rundt dem kan også ha bidratt til hvordan det 

opplevdes å måtte være tydelig overfor andre i jobbsammenheng. 

 

5.3.3 Betydningen av fellesskapet på arbeidsplassen 
Jobben og kolleger spilte en viktig rolle for hvordan informantene håndterte tiden etter 22. 

juli. Selv om mange av de som ble intervjuet opplevde, som beskrevet i foregående 

undertema, å til tider streve alene på arbeidsplassen og en manglende forståelse for at de 

strevde, trekker de også frem hvordan noen av deres behov i tilknytning til arbeidsplassen og 

kolleger ble møtt den første tiden etter 22. juli. Noen ønsket å være i nærheten av jobben og 

kollegene på grunn av den sosiale kontakten og følelsen av samhold, andre ønsket å sende et 

signal ved å være på jobb om at de ikke hadde latt seg påvirke av det som hadde skjedd. Flere 

følte seg spesielt knyttet til kolleger i starten, men opplevde at disse relasjonene ble mer 

komplekse og endret seg over tid. Ingrid beskriver hvordan hun har opplevd kontakten med 

andre kolleger som også var tilstede 22. juli: 

 

Det som jeg har merket etterpå er at man har en liten sånn, hva skal jeg si for noe, litt 
megetsigende, med de som man vet har vært berørt og vært der, og at vi, akkurat som 
vi har en liten sånn forståelse, men det er ikke sånn uttalt. (...) Men man har det jo 
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ikke likt, man har det ekstremt forskjellig, og forskjellig behov for å prate og (..) 
hvordan man påvirkes, så det har vært veldig rart. Men så har du liksom den der litt 
sånn forståelsen, da. Det har vært når det har kommet situasjoner, så kan man liksom 
bare se på hverandre.  

 

Utdraget beskriver en spesiell forståelse man har med andre som har delt samme opplevelse 

som en selv. Til tross for ulike opplevelser under hendelsen, ulike reaksjoner i tiden etterpå 

og ulike behov, har det vært til støtte å føle seg forstått. 

Marie beskriver et aspekt ved hvordan kolleger som også hadde vært tilstede 22. juli 

har vært til støtte på arbeidsplassen:  

 

Sånn at det var mer at kanskje noen av oss, sånn som i avdelingen, at vi var litt mer 
sammen og spiste lunsj og sånn. Vi satt jo ikke og snakket om det, på en måte. Også 
når det kom til rettssaken, så var det noen av oss som satt litt sammen noen dager, det 
var det. Uten at vi liksom snakket, men det var mer at vi var sammen og at vi delte det 
uten at vi liksom, ja. 

 

Det er et tydelig skille mellom de man har delt opplevelsen med og ikke, og flere beskriver et 

behov for å være sammen med andre de har delt opplevelsen med. Dette kan fortelle oss noe 

om kan fortelle oss noe om hvordan kollega-relasjoner kan endre seg etter en dramatisk 

hendelse på arbeidsplassen. Skillet man opplever vil mest sannsynlig også påvirke hvordan 

man selv opptrer i relasjonene. Dette kan bli en forsterkende effekt, på den måten at man 

opplever større avstand til de man ikke har delt opplevelsen med, og det kan bli vanskelig å 

nærme seg hverandre igjen. De som da ikke har nære kolleger som også var tilstede under 

angrepet 22. juli, vil muligens kunne føle seg alene på jobb. De rammedes reaksjoner vil 

kunne påvirke arbeidsmiljøet, og arbeidsmiljøet vil kunne påvirke den individuelles 

reaksjoner.  

Flere forteller om hvordan relasjonen til kolleger som hadde opplevd det samme som 

en selv endret seg over tid. Tore forteller: 

 

Og da skjedde det noe kollegialt, mener jeg også, fordi i det øyeblikket det begynte å bli 
klart, det at noen fikk erstatning og andre ikke, da ble det et unevnelig tema, og da hadde 
ikke det noe med at den kollegapraten, eller med de som hadde vært der heller, i at da, 
fordi lå det som et, eller det la et slags lokk på den praten, for sannsynligvis så var det 
noen som hadde fått og noen ikke hadde fått. (...) Sannsynligvis var det vanskelig å 
forutse, men allikevel et utslag av at den – ja, kall det kollegastøtten eller det du måtte 
hatt, den ble borte. 
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Tore beskriver hvordan forholdet til kolleger endret seg etter at rett til erstatning ble vurdert, 

og ble vurdert ulikt for ulike kolleger. En ytre vurdering av hvilke følger 22. juli fikk for den 

enkelte påvirket relasjonen mellom kolleger, først ved at man ikke snakket om 

erstatningsutmålingen, men så ved at man snakket mindre sammen i det hele tatt. Dette kan 

ha dreid seg om å ta hensyn i starten, men at det også gjorde at støtten overfor hverandre 

forsvant. Dette illustrerer hvordan ytre strukturerer kan påvirke enkeltpersoner og miljøet på 

arbeidsplassen.  

Bevisstheten rundt hvordan hendelsene 22. juli påvirket enkeltpersoner ulikt påvirket 

arbeidsplassen på ulike måter, og manges behov for ulike former for støtte og anerkjennelse 

ble en utfordring å balansere. Marie beskriver også hvordan hun opplever at relasjonene på 

arbeidsplassen endret seg over tid etter 22. juli: 

 

Intervjuer:  Hadde dere noe samhold dere imellom? 
Marie:        Ja, og det var vel egentlig den andre tingen, at det var liksom tilløp til det i 

starten, også fislet det litt ut, fordi at det ble fort litt sånn «dem og oss» og 
ikke sant, at det ble litt sånn. Fordi at det var nok mange som ikke var til 
stede som på en måte reagerte på at vi som var til stede på en måte fikk 
mer oppmerksomhet, fordi at de som ikke var til stede hadde jo også 
mistet arbeidsplassene sine og mistet, ikke sant, eiendelene sine og ble 
sittende på en sånn kjip lesesal, og liksom hadde også gått gjennom på en 
måte en lei prosess, da. 

 

Det dannet seg til en viss grad sosiale grupper på bakgrunn av om man hadde vært tilstede 

under terrorangrepet eller ikke. Dette endret seg over tid, et ønske om å ikke 

forskjellsbehandle på arbeidsplassen og at det ikke skulle legges vekt på at ansatte hadde 

opplevd mer eller mindre vonde ting, ble tydeligere over tid. Prosesser som skjer i 

arbeidsmiljøet kan være vanskelig å forutsi hvordan vil virke inn på andre. Her vil da et 

tilsynelatende ønske om å unngå å behandle folk ulikt på arbeidsplassen muligens ha ført til 

at samhold mellom noen kolleger minsker. Relasjonene til kolleger blir viktige for flere etter 

en potensielt traumatiserende hendelse på jobb. For noen har de vært svært viktige i perioder 

hvor det har vært vanskelig å føle seg forstått av venner og familie som ikke kjente like godt 

til arbeidsstedet og -hverdagen. Flere av de som blir intervjuet beskriver hvordan disse 

kollegarelasjonene endrer seg over tid, og måten man opplever å bli forstått av kolleger har 

betydning for dem.  

Hanne forteller om hvordan hun opplever at ledelsen har forholdt seg til at mange 

arbeidstakere har hatt ulike opplevelser 22. juli: 
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Det har blitt litt sånn at vi er like rammet, eller like ikke rammet. Og det er klart at når 
du,- Ja, sånn som i mitt tilfelle da, jeg var ikke noe sånn veldig skadet, eller for å si 
det sånn, jeg har jo skader som ikke blir bra da. (...) De første ukene hadde jeg ganske 
mye vondt, og når det da blir sånn at du sitter i møter og folk sier «Ja, vi er jo egentlig 
alle like rammet. Alle har jo mistet tingene sine og kontoret sitt og sånn», (...) Og jeg 
skjønner at det er trasig og miste kontoret sitt, det er ikke, jeg har ikke noe problemer 
med det, men det blir jo ikke det samme, det er ikke den samme opplevelsen.  

 

Arbeidsstedets og ledelsens behov for å ivareta fellesskapet på jobben, og sørge for at de som 

ikke var på jobb 22. juli sin lidelse også blir anerkjent, ser ut til å oppleves som at går ut over 

opplevelsen av å bli anerkjent for sin egen opplevelse. Å oppleve både fysiske skader og 

streve med psykisk lidelse i ettertid av å ha vært tilstede under terrorangrepet som oppleves 

som noe verre enn om man ikke var tilstede, men opplevde at arbeidsstedet ble utsatt for et 

terrorangrep. Dersom vi trekker linjer tilbake til at flere opplever det som vanskelig at de blir 

vurdert som heldige sammenliknet med de som opplevde hendelsene på Utøya, ser vi at det 

på arbeidsplassen også skjer en sammenlikning med andre som ble rammet på en annen måte 

av terrorangrepene. Selv om sammenlikningen skjer på ulike måter kan frustrasjonen over 

dette forstås som et behov for å bli anerkjent for sin individuelle opplevelse.  

Oppsummert for dette undertemaet kan vi si at relasjoner til kolleger har spilt en rolle 

for de som har blitt intervjuet, ved at de har kunnet ha en uuttalt forståelse seg imellom. Flere 

ting har ført til at kollegarelasjoner har endret seg over tid; ytre strukturers vurdering av 

alvorlighetsgrad på enkeltpersoners opplevelser, som eksempelvis erstatningsoppgjør, men 

også et fokus på arbeidsplassen på at det ikke skulle bli gjort forskjell på ansatte har påvirket 

relasjoner og støtte mellom kolleger.  

 

5.3.4 Reorientering 
Det retrospektive perspektivet i intervjuene tillater de som har blitt intervjuet å reflektere over 

hvordan de har beveget seg videre fra de forventningene og forståelsene de selv har opplevd 

som at har vært krevende å forholde seg til. Noen har vektlagt hvordan de har forsøkt å 

arbeide med å endre egne forventninger til eksempelvis karriere, og aksept for at deres 

fungering ikke var den samme som før. Andre har trukket frem hvordan andre endringer i 

livet har gjort at de har kunnet forholde seg til andres forventninger i mindre grad. En 

livsendring som flere trekker frem som frigjørende og som en positiv opplevelse var å bytte 

jobb, blant annet Kari: 
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Jeg fikk en ny jobb (...) året etterpå. Og det motiverte meg veldig. Det var veldig bra 
for meg. Altså, det var samme departement, men helt nye oppgaver og sånn. Det var 
veldig,- åh, da følte jeg,- da løsna det. Jeg fikk redefinert noen ting, og ikke 
nødvendigvis,- ja, forholde meg til de samme folka og den der,- Og jeg kunne gå ut av 
rollen som «Du har vært sykmeldt. Hvordan går det nå?» 

 

Å være på jobb kan vekke mange følelser, og rollen man har på jobb kan endre seg etter en 

potensielt traumatiserende hendelse. Muligheten til å bevege seg videre fra det som oppleves 

som en definerende rolle; den sykmeldte eller den som slet etter 22. juli, kan spille en rolle 

for endring. Dette er en måte å håndtere at andres bilde av dem, eller forventninger til dem 

skiller seg fra hva de hadde kapasitet til. Tanker om hvordan andre oppfatter en påvirker også 

hvordan en oppfatter seg selv, og det å kunne redefinere dette kan føles bra. Arbeidsplassen 

har en verdi utover bare å være en arbeidsplass. For noen blir den tett knyttet opp mot 

traumet de opplevde, for andre et sted å vise et signal utad om at man ikke lar seg knekke. 

Disse vurderingene og verdiene som ilegges arbeidsplassen endres over tid.  

Andre av de som har blitt intervjuet har trukket frem aksept som et viktig aspekt som 

ser ut til å ha hatt en betydning for deres bedring. Erik forteller: 

 

Hvis du liksom skal tilbake til der du var, du har liksom alle disse tingene du skal ha på 
styr i livet ditt, så jeg tenker,- gi opp. Altså sånn karriereplaner og sånn, bare skjønne at 
jeg trenger jo egentlig ikke å ha noen annen jobb. Jeg trenger ikke å ha den 
karriereplanen jeg hadde før 22. juli. Veldig befriende altså. 

 

Erik beskriver hvordan han har gitt slipp på tidligere mål og planer for karrieren. Dette er en 

måte han har tilpasset seg til at ting som tidligere var mulig, vil være mer krevende nå. Han 

tenker at det ikke er mulig eller hensiktsmessig å jobbe for å komme tilbake til samme 

kapasitet og muligheter som før. Aksept for hvordan symptomene og reaksjonene man 

opplever påvirker livet ellers, kan dreie seg om å blant annet justere tidligere ambisjoner man 

hadde. Som tidligere nevnt i analysen har noen av de som har blitt intervjuet også pekt på 

psykoedukasjon og grensesetting på jobb som hjelpsomme aspekter for å kunne bevege seg 

videre. En endring av hvordan man selv forholder seg til forventninger man selv eller andre 

har til en om prestasjoner eller karriere kan ha stor betydning. Dette illustrerer betydningen 

av sammenhengene man er en del, hvor arbeidsliv og ambisjoner spiller en rolle.  
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6 Diskusjon 
Som det går frem av analysene presentert i avsnittene over, har omgivelsenes forventninger 

til fungering og håndtering etter hendelser som 22. juli vært noe flere har opplevd som 

motsetninger til egne opplevelser av fungering. De som ble intervjuet i undersøkelsen denne 

oppgaven bygger på, forholder seg til slike forventningene på ulike måter og hvordan de 

håndterer forventningene endrer seg over tid. For mange har motsetningsforholdet mellom 

andres forventninger og egne håndteringer bidratt til at de i mindre grad har fortalt andre om 

sine opplevelser. Andre har håndtert forventningene med å bli mer tydelig overfor 

omgivelsene med tanke på hvilke forventninger til fungering de har følt seg i stand til å møte. 

Alle forteller uansett om hvordan de aktivt forholder seg til andres forventninger, det er noe 

som har betydning for dem.  

 

6.1 Andres forståelser og forventninger har betydning 
De som har blitt intervjuet beskriver at hvordan andre har forstått dem og forholdt seg til 

deres lidelse, har hatt betydning for dem og hvordan de har hatt det i tiden etter 22. juli. For 

dem har en håndtering av hverdagen innebåret å ta inn over seg og å forholde seg til andres 

syn på egne reaksjoner. Slik kan vi se at de gjør et kulturelt arbeid (Haavind, 2002) når de 

retrospektivt reflekterer over tiden etter 22. juli. Oppfatninger og forventninger fra andre 

påvirker hvordan de oppfører seg i relasjon til andre, eksempelvis at de ikke snakker med 

andre om hvordan de har det og hva de opplevde 22. juli. Det å oppleve at det ens egne 

reaksjoner ikke er i tråd med det som er forventet, for eksempel varer lenger enn hva som 

oppfattes som ‘vanlig’, kan være en tilleggsbelastning til de reaksjonene man opplever.  

Det politiske behovet for å uttrykke ovenfor offentligheten at departementene 

fungerte som normalt, har flere av de som ble intervjuet opplevd som vanskelig og i strid med 

de opplevelsene de hadde i tiden etterpå. Denne kommunikasjonen, og ønsket om å være 

tilbake til en normalt fungerende arbeidsplass, med et høyt arbeids- og leveringspress, 

påvirket de som ble intervjuet sin arbeidssituasjon og ser ut til å ha blitt opplevd som en 

motsetning til deres opplevelse av å ha redusert arbeidskapasitet. Dette ser ut til å ha bidratt 

til at det ble vanskelig å gi uttrykk for at man ikke er tilbake til samme fungering som 

tidligere. Disse politiske og arbeidsmessige behovene har påvirket de som har blitt intervjuet 

og deres bearbeidingsprosess. Ulike behov og forståelser i ulike systemer (Bronfenbrenner, 
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1979) kan dermed få betydning for hvordan en person forstår og bearbeider traumet de har 

opplevd (Harvey, 1996). 

 

6.1.1 Å streve over tid kan oppleves som at man blir et problem for andre 
Et tema som går igjen i intervjuene er knyttet til hvordan aksept og forståelse for at man 

opplever reaksjoner etter katastrofer og overveldende hendelser endrer seg etter hvert som 

tiden går. I intervjuene beskriver flere hvordan de etter hvert opplevde mindre forståelse for 

hvordan de hadde det og at omgivelsene forventet at de burde ‘bli ferdige med det og gå 

videre’.  Det å være en som strever over tid bryter med de forventningene de opplever at 

andre har til dem om at de ‘burde’ vært friskere nå, ha lært noe fornuftig og ha en ryddig 

historie å fortelle om hva som skjedde, fordi det har gått lang nok tid. Slik kan vi se at ved å 

være interessert i tidsperspektivet, eller kronosystemet (Bronfenbrenner, 1986), ved 

undersøkelse av forventninger til fungering og håndtering av traumer får vi mer informasjon 

og et mer nyansert bilde av hvordan disse forventningene har påvirket personene som har 

blitt intervjuet. Det retrospektive perspektivet til de som har blitt intervjuet tillater en slik 

utforsking av kronosystemet.  

Flere beskriver hvordan det å oppleve psykiske plager har vært krevende, og at de 

skulle ønske de hadde blitt rammet på en synligere måte. Det er flere grunner til at 

informantene skulle ønske dette, eller sammenlikner fysiske skader som noe som på ulike 

måter ville vært enklere å håndtere. Et aspekt ved dette flere trekker frem er at de opplever at 

de i stor grad må ta ansvar for å sette grenser på jobb, i forbindelse med at mange opplever en 

redusert arbeidskapasitet sammenliknet med før hendelsen og må tydeliggjøre overfor ledere 

og kolleger at de ikke kan ta på seg ulike arbeidsoppgaver som de ville hatt kapasitet til 

tidligere. Tanker om hvordan andre oppfatter en når man må takke nei til arbeidsoppgaver 

gjør at dette oppleves som krevende. Flere trekker frem et ønske om anerkjennelse for deres 

individuelle opplevelse, og dette behovet aktualiseres i møte med en arbeidsplass med mange 

som var berørte i ulik grad og har opplevd ulike reaksjoner i ettertid. Her kan vi se at en 

persons kulturelle oppfatning av hva et offer er, i tillegg til verdier og det som oppfattes som 

rådende holdninger på arbeidsplassen (Harvey, 1996) er forhold som ser ut til å ha betydning 

for personer som har blitt intervjuet her.  
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6.2 Kulturpsykologiske perspektiver tilbyr et utvidet 

blikk på traumereaksjoner  
For de som har opplevd langvarige, alvorlige traumereaksjoner, som kan klassifiseres som 

PTSD, kan egne og andres forventninger til deres fungering i arbeidslivet ha bidratt til deres 

bearbeiding av traumet på en negativ måte. Dette ved at andres forventninger har gjort at 

flere har isolert seg mer, ikke fortalt andre om deres opplevelser, tanker og følelser knyttet til 

hva de opplevde og reaksjonene deres i ettertid. Dette gjør at de ikke har fått brukt den 

sosiale støtten i så stor grad som det kanskje har vært muligheter for i relasjonene og 

miljøene rundt dem. Hendelsen i seg selv, og dens nasjonale karakter har hatt betydning. 

Kulturpsykologiske og økologiske perspektiver har bidratt til å kunne se nærmere på hvordan 

kontekst og person interaksjonelt skaper forståelser av hva som har skjedd og hva som 

oppfattes som ‘vanlige’ reaksjoner på en potensielt traumatiserende hendelse, eksempelvis 

hvordan den nasjonale forståelsen av historien om 22. juli har opplevdes å spille en rolle for 

hvordan enkeltpersoner har fremstilt egen historie i relasjon til andre. Å se reaksjoner og 

refleksjoner de som har blitt intervjuet har hatt i lys av økologiske perspektiver 

(Bronfenbrenner, 1979; Harvey, 1996) hvordan de opplever konteksten de lever i, gir en 

bredere forståelse og muliggjør å se reaksjoner som forståelige mestringsstrategier gitt 

forutsetningene de opplever. Dette gir oss mulighet til å for eksempel se at når noen forteller 

om at de ikke snakker om det de har opplevd med andre vil dette kunne forstås ut fra hvordan 

mange forhold og systemer virker sammen: det er ikke kun fordi personen selv fortolker 

andre på en negativ måte, og isolerer seg på grunn av dette – men det kan skyldes holdninger 

i samfunnet til at man burde ha kommet seg videre, en arbeidsgiver som ønsker av ulike 

grunner at det ikke skal snakkes så mye om 22. juli på arbeidsplassen, andre kolleger eller 

venner som sier at de ikke synes 22. juli er en god nok unnskyldning lenger. Tar vi med oss 

disse kontekstuelle forholdene i forståelsen av individene vi møter vil vi kunne hjelpe til med 

å håndtere disse responsene fra andre, og ikke kun symptomet, eksempelvis isolasjon, en 

person presenterer. 

Kulturpsykologisk perspektiver underbygger betraktninger av Weisæth (2014) om at 

det fra ledere bør uttrykkes etter større katastrofer svært tydelig at man som en som er berørt 

etter en traumatisk hendelse ikke kan forventes å reagere på samme måte som de som ikke er 

eksponert i like stor grad. Særlig også med tanke på erfaringer knyttet til at noen av de som 

opplever høyest grad av psykisk smerte kan unngå å oppsøke hjelp på eget initiativ (Weisæth 

& Hommeren, 2014). Arbeidet er en arena i livet som mange opplever som viktig å prioritere, 
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også før man er helt tilbake til sitt gamle jeg, og dette kan fortelle oss noe om viktigheten av 

at jobben er en arena hvor det bør være rom for å være tilstede på, også før man er helt frisk. 

Dette kan man trenge at det sendes tydelige signaler om at det er aksept for.  

Tidligere forskning har vist at karakteren av en potensielt traumatiserende hendelse 

kan ha betydning for utviklingen av posttraumatiske reaksjoner, eksempelvis at 

terrorhandlinger har en sammenheng med utvikling av PTSD (Shalev, Liberzon & Marmar, 

2017; Klein & Alexander, 2011). Hvordan ulike hendelser forstås i en kultur kan spille en 

rolle for hvordan enkeltpersoner kan håndtere og bearbeide det de har opplevd (Harvey, 

1996). Funnene fra analysen i denne oppgaven peker på hvordan forståelser i det norske 

samfunnet og på arbeidsplassen deres har spilt en rolle for hvordan de har kunnet bearbeide 

sine opplevelser i tiden etter 22. juli. Spesielt trekker de som har blitt intervjuet frem hvordan 

dette endrer seg over tid, og det tydeliggjøres dermed hvordan en forståelse som umiddelbart 

kan ha generert støtte og omsorg, at de var overlevende helter, kan endre seg til å bli noe som 

oppleves som forventninger man ikke klarer å leve opp til, at det er på tide å komme seg 

videre og fokusere på hva man har lært. Dette kan fortelle oss at tidsperspektivet 

(Bronfenbrenner, 1986) når vi utforsker traumereaksjoner sett i lys av kulturpsykologiske 

perspektiver, kan være spesielt viktig.  

 

6.3 Refleksjon rundt gyldighet og overførbarhet 
Gyldighet dreier seg om man har undersøkt det man skulle undersøke. Gjennom å beskrive 

hva jeg har ønsket å undersøke, konteksten intervjuene er samlet inn i og teorien som er brukt 

underveis i analyseprosessen har jeg forsøkt å legge til rette for at leseren skal kunne vurdere 

gyldigheten ved denne oppgaven (Kvale & Brinkmann, 2015). I tråd med et kvalitativt 

perspektiv har jeg ønsket å undersøke de som har blitt intervjuet sine subjektive opplevelser 

(Braun & Clarke, 2013), og målet har ikke vært å sørge for en så høy grad av 

overføringsverdi som mulig. Ved å legge til rette for høy grad av pålitelighet og gyldighet vil 

det være enklere for lesere å vurdere i hvilken grad funnene kan ha overføringsverdi til andre 

grupper og sammenhenger Kvale & Brinkmann, 2015). Utvalget som er grunnlaget for denne 

oppgaven er noen av de som har strevd med posttraumatiske reaksjoner etter terrorangrepet, 

og er ikke representative for alle som jobber i Regjeringskvartalet eller alle som var tilstede i 

Regjeringskvartalet 22. juli. 
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6.4 Implikasjoner 
Kontekst og det personer oppfatter som rådende forståelser i sammenhengene de er en del av 

kan ha betydning for deres bearbeidelse av skremmende og overveldende hendelser (Harvey, 

1996). I møte med personer som har opplevd skremmende og overveldende hendelser, og 

muligens strever med posttraumatiske stressreaksjoner, kan det være nyttig å ha med seg et 

bredt perspektiv på hvordan forståelser i samfunnet, på arbeidsplassen og i andre relasjoner 

kan spille inn på personers mulighet til bearbeidelse av overveldende hendelser, slik Harvey 

(1996) anbefaler. Dette kan dreie seg om hvilke forståelser av det de har vært utsatt for de 

selv opplever som rådende i de kontekstene de er en del av, hvordan de selv tenker at dette 

påvirker dem og hvordan de tenker at slike forståelser har endret seg over tid, men også en 

eksisterende bevissthet rundt dette fra den som møter dem. En slik bevisstgjøring vil kunne 

bidra til at man kan tilnærme seg traumereaksjoner på en helhetlig måte, hvor man kan se 

både ressurser og begrensninger som eksisterer i systemene rundt personer.  

I arbeidslivet vil behovet flere opplever for anerkjennelse av egen opplevelse kunne 

fortelle oss noe om viktigheten av individuell oppfølging, og skape rom for at reaksjoner etter 

et traume kan variere i stor grad av intensitet, varighet og påvirkning på funksjonsnivå. Som 

Weisæth (2014) påpekte i sine refleksjoner rundt taler og offentlig debatt i tiden rett etter 22. 

juli er det et behov for at ledere tydeliggjør at det er rom for at de som er direkte berørte av en 

potensielt traumatiserende hendelse kan ha andre reaksjoner, og ikke nødvendigvis være i 

stand til å bevege seg videre like raskt som andre som har blitt påvirket i mindre grad.  

Det teoretiske rammeverket, hvor jeg har tatt utgangspunkt i en forståelse av at 

personer og kontekst sammen skaper mening til overveldende hendelser og reaksjoner i 

ettertid, ser ut til å kunne tilby nyttig informasjon om de personene som er intervjuet sine 

opplevelser. Det kan dermed være interessant å utforske hvordan andre grupper ansatte fra 

regjeringskvartalet, som for eksempel ikke har strevd i ettertid, har opplevd kontekster rundt 

seg, og på hvilke måter dette skiller seg fra personene som har vært utgangspunktet for denne 

oppgaven.  
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7 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg sett på hvordan de ansatte som er intervjuet fremstiller egne og 

andres forventninger til fungering og håndtering av traume etter 22. juli, og hvordan de 

forholder seg til disse forventningene. Forventninger og forståelser i systemene rundt 

personene som har blitt intervjuet, eksempelvis forståelsen av det kulturelle traumet, 22. juli, 

ser ut til å ha hatt betydning for de som har blitt intervjuet. Måter de har forholdt seg til egne 

reaksjoner på har skjedd i relasjon til andre og særlig forventninger knyttet til arbeidslivet har 

vært tematisert i intervjuene. Oppfatninger av hva som er ‘vanlige’ reaksjoner, og ønsker om 

å komme tilbake til normal produksjon og fungering på arbeidsplassen kan gjøre at de som 

opplever reaksjoner som er mer langvarige enn andres, vil oppleve at de blir et problem for 

andre. Andres oppfatninger og forventninger er noe de som har blitt intervjuet selv har 

opplevd som at har hatt betydning for dem, og det kan dermed tenkes at videre forskning på 

traumer sett i kontekst kan være nyttig for å utvide vår forståelse av hva som kan bidra til 

utvikling og opprettholdelse av reaksjoner etter potensielt traumatiserende hendelser.  

Kulturpsykologiske perspektiver integrert med kliniske forståelser kan være et nyttig 

rammeverk i forbindelse med undersøkelser av personer som opplever posttraumatiske 

stressreaksjoner for å få et helhetlig bilde av hvordan det er å leve med slike reaksjoner. 
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Dette er en sårbar gruppe, men deltagerne har tidligere samtykket til å bli kontaktet igjen. Det er også etablert en 
beredskap i prosjektet ved at støttepersonell med psykososial kompetanse skal være tilgjengelig i forbindelse med 
deltakelse. 

 
Besøksadresse: Telefon: 22845511 All post og e-post som inngår i Kindly address all mail and e-mails to 
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo  E-post: post@helseforskning.etikkom.no  saksbehandlingen, bes adressert til REK the Regional Ethics Committee, REK  Web: http://helseforskning.etikkom.no/ sør-øst og ikke til enkelte personer sør-øst, not to individual staff 

REK har vurdert endringssøknaden og har ingen forskningsetiske innvendinger mot endringen av prosjektet. 

Region:	 Saksbehandler:	 Telefon:	
 	 Vår dato:	 Vår referanse:	
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Vedtak 

REK godkjenner prosjektet slik det nå foreligger, jfr. helseforskningsloven § 11, annet ledd. 

Tillatelsen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden, endringssøknad, 
oppdatert protokoll og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. 

Klageadgang 
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre 
uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den 
nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. 

Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal: http://helseforskning.etikkom.no. 
Dersom det ikke finnes passende skjema kan henvendelsen rettes på e-post til: post@helseforskning.etikkom.no. 

Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen. 

  

Med vennlig hilsen 

Finn Wisløff professor em. dr. 
med. leder 

Gjøril Bergva 
Rådgiver 

Kopi til: Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress ved øverste administrative ledelse:  
postmottak@nkvts.unirand.no, i.e.birkeland@nkvts.unirand.no 
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Vedlegg 2: Intervjuguide for semistrukturert intervju 

Prosedyre 

• ___  Informere om prosjektet, takke for oppmøte og innhente informert samtykke 

• ___  Bakgrunnsspørsmål 

• ___ Åpne kvalitative spørsmål om opplevd livsfare (10 min) BÅNDOPPTAKER 

• ___ Oppgave: Beskrivelse kontrafaktisk tanke (5 min) 

• ___ Spørsmål: Hyppighet kontrafaktisk tanker (2 min) 

• ___  Oppgave: Karakteristikker av minner og «hvis om» tanker (15 min) 

• ___ Spørreskjema: Kontrafaktiske tanker etter negative hendelser) (5 min) 

• ___  PCL (Ny etter DSM-5) (5 min) 

• ___  Åpne spørsmål om sykefravær (10 min) BÅNDOPPTAKER 

• ___  Klinisk Intervju: SCID (5 min) 

• ___Takke for deltakelse, åpne for spørsmål, forklare oppgaver og hensikt med 

studien. 

 
 
 
Bakgrunnsspørsmål 

 
Fp-nummer _________ 
 
 
Alder:  _________ 
 
Kjønn:        Kvinne   Mann 
 
Hvor mange år fullført utdanning etter grunnskole (dvs. etter ungdomsskole)?_______ 
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Åpne kvalitative spørsmål om opplevd livsfare og kontrafaktisk tenking etter 22.juli 

Hvor var du den 22.juli da bomben eksploderte?  

 

Hvis RK: Hvordan gikk det med deg? Ble du skadet? Kunne du blitt skadet eller drept?  

Hvis ikke RK: Hvordan fikk du vite om eksplosjonen? Kunne du like gjerne vært tilstede 

selv? 

 

Hvor stor mener du sannsynligheten var for at du kunne ha omkommet 22.juli? 

5= Overveldende, 4=Stor, 3=Moderat, 2=Liten, 1=Ingen 

 

Hva mener du skulle til for at du kunne ha omkommet? På hvilken måte kunne det ha skjedd?  

Har du tenkt på dette? Har tankene endret seg med tiden? Hvor ofte har du slike tanker? 

(Hvis/ Hvis ikke….) 

Hva mener du skulle til for at utfallet kunne ha vært mindre grusomt?  

For deg? For fellesskapet?  

Kunne eksplosjonen vært unngått? 

Har du tenkt på dette? Har tankene endret seg med tiden? Hvor ofte har du slike tanker? 

(Hvis/ Hvis ikke…) 

 

Av alle tanker om at ting kunne gått annerledes: Hvilke av dem har du tenkt mest på siste 

måned? (Lag gjerne en rekkefølge på 1-3 dersom/hvis’er) 

Av alle tanker om at ting kunne gått annerledes: Hvilke av dem påvirker deg mest emosjonelt 

(eller følelsesmessig). For eksempel, hvilke tanker gir deg, eller har gitt deg, mest reaksjoner 

som frykt, sinne, sorg.  

 

Hvilke reaksjoner på tanker om at noe kunne gått annerledes er det du kjenner, eller har kjent, 

mest? 
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Åpne spørsmål om sykefravær 

Har du vært sykemeldt i perioden etter 22/7 2011? 

 

Hva bidro til at du ble sykemeldt? 

Betydningen av  

- Arbeidsmiljø 

- Kollegaer 

- Ledelse 

- Håndtering av hendelsen 

 

Hva har bidratt til at du har stått i arbeid? 

Betydningen av  

- Arbeidsmiljø 

- Kollegaer 

- Ledelse 

- Håndtering av hendelsen 

 

Dersom du har vært sykemeldt, hva har bidratt til at du har kommet tilbake i jobb?  


