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Abstract 
The Canteen Massacre at the University of Aarhus. Ask Elklit (1994): Psykolo-
gisk Skriftserie, 19 (3). 

Few empirical studies are available on the impact of a multiple homicide. This 
study investigates the experiences, the acute reactions, the cognitive processing, 
and the coping strategies used by students, who were in the canteen or who 
study in the building. These students (from the Arts) (n = 35) were compared 
with another student body (n = 36) from the Institute of Psychology, located 1½ 
miles away. 

The Arts group had Impact of Event Scale scores (36.6) indicating a high trauma 
level, compared to the Psychology group (8.7). The Trauma Symptom Checklist 
- 33 revealed a high frequency of depression, anxiety, dissociation, sleeping 
problems and somatization in the Arts group. The Ways of Coping checklist re-
vealed that the psychology students used the active strategies of confrontation, 
self-control, accept responsibility and problem-solving, when they described 
their coping to a recent crisis. The only coping strategy that distinguished the 
Arts group was social support (but not at a significant level). 

A closer analysis showed that high exposure to the trauma meant less IES-scores 
(e. g. less invasion), less dissociation and somatization and more active coping 
strategies than the less exposed Arts students. 

The Psychology students (n = 9) who had been in a crises due to a potential life-
threatening situation, had a high IES-score (and high invasion) after the massa-
cre, and had used little confrontation in coping with their crisis. 

The Psychology students (n = 24), who had experienced a loss within the last 
two years were more depressed, had more sleeping problems and more somati-
zation than the potential life-threatened group, but they had on the other hand 
used more active coping strategies vis-à-vis their losses. Research and clinical 
implications were discussed. 
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Indledning 
Den 5.4.1994 dræbte en studerende med et oversavet jagtgevær to studerende og 
sårede to andre i Trøjborgbygningens kantine på Aarhus Universitet, før han 
skød sig selv på et toilet i nærheden. 
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Skuddramaet berørte alle på universitetet og fremkaldte mange stærke følelser 
og reaktioner hos de direkte berørte og mange andre med tilknytning til universi-
tetet, pårørende, venner og offentligheden. 

Skuddramaet fik en omfattende mediedækning i de trykte og elektroniske medi-
er (jf. appendix), som i en efterbearbejdning foretog forskellige analyser af 
drabsmandens personlighed, studiemiljø, specialeskrivendes vilkår m.m. for at 
kunne forstå hændelsen og bidrage til at forebygge lignende begivenheder. 

Universitetet tilbød psykologisk krisehjælp til de studerende, ansatte og pårø-
rende, som ønskede at modtage tilbuddet. Krisehjælpen blev varetaget af Stu-
denterrådgivningen, Falck og Psykologisk Institut, ved forfatteren. 

Da skuddramaer er et forholdsvist sjældent fænomen, findes der ikke nogen 
samlet og tilgængelig viden om de psykologiske reaktioner og eftervirkninger 
hos de personer, som overlever dramaet eller berøres af det ved tilstedeværelse, 
slægtskab eller lignende. Karakteristisk nok er gerningsmandens sociale og psy-
kologiske forhold (Lowenstein, 1992; Keeney & Heide, 1993) langt bedre un-
dersøgt end, hvordan ofrene klarer sig. 

Formålet med denne undersøgelse er derfor, at  

a) undersøge hvilke psykologiske mekanismer, som er aktiveret i den akutte 
fase og tiden lige derefter, baseret på svarpersonernes fænomenologiske be-
skrivelse, 

b) undersøge graden af traumatisering hos de skuddramaberørte, 

c) undersøge forholdet mellem bestemte symptomer og mestringsstrategier 
m.h.p. mere effektive psykologiske kriser-interventionsformer og 

d) relatere fundene til anden eksisterende viden om effekterne af at være tilsku-
er til eller berørt af et skuddrama og andre former for tab og kriser. 

Udenlandske undersøgelser af de psykologiske virkninger af drab 
Et drab påvirker almindeligvis en lang række personer: de nærmeste familie-
medlemmer (forældre, ægtefælle, søskende, børn), de øvrige pårørende, venner, 
bekendte, ‘hjælpere’ i form af politi, redningsfolk, evt. hospitalspersonale, rets-
medicinere, arbejdskammerater, naboer m.fl. Ingen har til dato søgt at undersøge 
alle, der påvirkes af en voldsom hændelse som et drab. 

Amick-McMullan et al. (1991) har gennemført en repræsentativ undersøgelse i 
USA og fandt at 9% af den voksne befolkning havde et familiemedlem, som var 
blevet dræbt - enten i trafikken eller ved et voldeligt overfald. Kun 6% hhv. 11% 
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havde overværet mordet eller trafikdrabet. Alligevel udviklede en fjerdedel en 
såkaldt posttraumatisk stressforstyrrelse. Der var ingen forskel i reaktionsmøn-
stret mellem børn, unge og voksne familiemedlemmer. 

Schwarz & Kowalski (1991) undersøgte de psykologiske reaktioner hos en 
gruppe børn og voksne, som havde oplevet et skuddrama i en amerikansk folke-
skole, hvor en kvinde dræbte et barn og sårede seks andre børn, før hun forlod 
skolen. Lærere og børn måtte forblive indespærret på skolen i 3 timer, indtil 
kvinden var blevet fundet. Hun havde begået selvmord i sit hjem i nærheden. 

Schwarz & Kowalski (ibid.) fandt, at 27% af børnene og 19% af de voksne led 
af en posttraumatisk stressforstyrrelse (forkortes PTSD) et halvt år efter dramaet. 
PTSD er en forholdsvis ny diagnose (jf. American Psychiatric Association, 
1987), som består af tre hovedkomponenter: genoplevelser af begivenheden, 
undgåelsesreaktioner og vedvarende forøgelse af vagtsomhedsniveauet. Der var 
som i ovennævnte undersøgelse ingen væsentlige forskelle i symptombilledet 
mellem børn og voksne, selvom børn havde et lidt højere symptomniveau end 
voksne. 

Forekomsten af PTSD var relateret til de emotionelle oplevelser under dramaet, 
såsom lammelse, kvalme og angst. De emotionelle oplevelser fremkaldes ikke 
kun af den direkte overværelse af nedskydningen, men også via (en intens) me-
diedækning, ved at se og høre andre vidners ophidselse, se skolelokalerne med 
blod, barrikader og skudhuller, se redningspersonalet i arbejde, se de sårede eller 
kontakt med ofrene før nedskydningen. 

I en opfølgning et år senere fandt Schwarz & Kowalski (1992a), at de personer 
blandt de ansatte fra den oprindelige undersøgelse, som ikke ønskede at deltage i 
den opfølgende undersøgelse var betydeligt mere traumatiseret og havde oplevet 
større livsfare. De var tilsyneladende ikke blevet effektiv hjulpet, fordi de ikke 
ønskede at genopleve rædslerne i terapi. Af langtidsvirkninger fandt Schwarz & 
Kowalski (1993), at de mest traumatiserede voksne på en række områder udvik-
lede, negative holdninger til samfundet og deres arbejdsplads, herunder især kol-
leger. Et højt symptomniveau var forbundet med relativt negative holdninger 
overfor familien. Begge fund kan ses som udtryk for ikke at have modtaget til-
strækkelig og relevant hjælp, idet de mindre traumatiserede i samme tidsrum 
udviklede mere positive holdninger til familien, skolen og samfundet. 

Schwarz & Kowalski (1992b) fandt i deres efterundersøgelse, at tre personlig-
hedstræk var forbundet med et højt symptomniveau: a) skyld og vrede b) usik-
kerhed og c) angst, bekymringer og fobier. Udfra undersøgelsen kan man imid-
lertid ikke vide om de nævnte egenskaber har været tilstede før skuddramaet el-
ler om de dannet eller forstærket p.g.a. det. 
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Schwarz, Kowalski & McNally (1993) fandt blandt de ansatte, at der i løbet af 
1½ år skete en interessant ændring i deres hukommelse vedrørende skuddrama-
et. De, der havde været tæt på skuddene, formindskede afstanden, mens de, der 
havde været et stykke væk, huskede afstanden som større end den var. Alle hav-
de ændret deres erindringer på nogle områder. En forstørrelse af bestemte san-
semæssige og følelsesmæssige oplevelser (herunder grad af livsfare) hang nøje 
sammen med graden af posttraumatiske forstyrrelser, mens en formindskelse 
hang sammen med en reduktion af angst og depression og en stigning i graden af 
selvtillid. 

Pynoos et al. (1987) undersøgte de psykologiske følger af et skuddrama på en 
skolelegeplads, hvor en snigskytte dræbte to og sårede 13 skolebørn, før han be-
gik selvmord. Undersøgelsen omfattede 159 skolebørn og fandt sted én måned 
efter dramaet. Forskerne fandt, at to femtedele havde moderate eller svære 
PTSD-symptomer, én femtedel havde symptomer i mild grad og to femtedele 
havde ingen symptomer. Der var ingen alders- eller kønsforskelle, men jo tætte-
re børnene havde været på begivenheden og jo bedre børnene kendte ofrene, jo 
større var forekomsten af PTSD. 

North et al. (1987) interviewede 18 butiksansatte, som var udsat for en masse-
morder, som efter at have dræbt 14 familiemedlemmer tog ind til nærmeste by, 
hvor han gik ind i fire forretninger og skød omkring sig og dræbte to og sårede 
fire, før han overgav sig til politiet. 

Elleve af de 18 overværede nedskydningen. Ni af de elleve tilstedeværende hav-
de været meget oprevne og var fire til seks uger senere plaget af forøget vagt-
somhed. Omkring halvdelen led af søvnløshed, nedsat koncentrationsevne, ma-
reridt m.v. To personer (18%) havde udviklet PTSD og to personer led af en de-
pression (en af ofrene havde begge diagnoser samtidig). Overraskende mange 
(8) af de tilstedeværende havde tidligere haft en psykiatrisk lidelse, men hos 
seks af de otte opstod der ingen ny psykiatrisk lidelse. 

De ansatte som ikke havde overværet dramaet, havde kun haft få eftervirkninger 
og mente alle, at de var kommet over det. 

Creamer (1990a) undersøgte de psykologiske følger hos 42 medarbejdere fra 
hovedpostkontoret i Melbourne, som overværede, at en mand skød ni personer 
og sårede fire alvorligt, før han begik selvmord ved at kaste sig ud fra bygnin-
gen. 

Alle på nær én var i det første halve år plaget af invaderende ‘genoplevelser’ af 
skuddramaet; alle på nær seks havde en konstant høj vagtsomhed, mens alle på 
nær tolv led af undgåelsesadfærd i form af at miste interesse for aktiviteter, der 



 12

tidligere betød meget og undgå aktiviteter og situationer, der kunne minde om 
begivenheden. 

Tre fjerdedele af de 42 medarbejdere opfyldte kriterierne for PTSD-diagnosen 
fra 1980; men kun en tredjedel kunne opfylde kriterierne for den reviderede 
PTSD-diagnose fra 1987. 

I en opfølgende analyse af en større gruppe (n = 446) medarbejdere (Creamer, 
1990b) undersøges, hvilken rolle direkte kontakt med rædslerne spiller. 

Creamer finder, at direkte kontakt spiller en stor rolle for bearbejdningsproces-
sen, som er afgørende for den vedvarende belastning og symptomniveau. Direk-
te kontakt er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for en posttrauma-
tisk forstyrrelse. 

Dette fund kan i en kriseinterventionssammenhæng være med til, at alle, der fø-
ler sig berørt inddrages, frem for at et tilbud kun gives til de, der har været aller 
tættest på i katastrofeøjeblikket. 

Amick-McCullan (1989) undersøgte de psykologiske eftervirkninger hos 19 per-
soner, som havde oplevet at et familiemedlem var blevet dræbt. Gennemsnitlig 
var der gået 2½ år siden forbrydelsen. To tredjedele var stadig så alvorligt bela-
stede, at de blev anset for behandlingskrævende. De vigtigste symptomer var 
depression, psykosomatiske sygdomme, angst og fobier. Der var ingen forskelle 
m.h.t. køn, tid siden drabet og om offeret kendte sin gerningsmand eller ej. 

Et væsentligt analyseresultat i undersøgelsen er at tilfredsheden med retssyste-
met tilsyneladende var meget afgørende for angst- og depressionsniveauet, såle-
des at høj tilfredshed medførte et lav symptomniveau. Reagerer samfundet adæ-
kvat på en forbrydelse, ser det ud som om, at det afhjælper de psykologiske pro-
blemer ganske betydeligt. 

Norvell et al. (1993) undersøgte de psykologiske reaktioner efter fem drab på 
universitetsstuderende i Gainesville, Florida. Drabene skete indenfor 2 døgn og 
gerningsmanden blev ikke pågrebet. Angsten og panikken var betydelig på cam-
pusområdet. Det lokale krisecenter modtog således 13.000 opringninger i løbet 
af 10 dage. 

Respondenterne var 103 2. års medicinstuderende, som ni dage efter drabene 
udfyldte fem spørgeskemaer, som de havde udfyldt et år tidligere. Skemaerne 
var tillige udfyldt af andre (‘den blandede gruppe’) studerende i deres andet stu-
dieår ét år før drabene. Således fandtes der to sammenligningsmuligheder. 

Efter drabene var niveauet for den målte depression signifikant højere sammen-
lignet med niveauet i den blandede gruppe, mens niveauerne for stress, angst og 
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fysiske symptomer ikke var forskellige mellem de to grupper. Depressionsni-
veauet var ligeledes øget signifikant sammenlignet med 1. års besvarelserne. 

Norvell et al. (ibid.) var særligt interesseret i hvilke mestringsstrategier, de stu-
derende anvendte, når de var i krise eller stod overfor et betydeligt livsproblem. 

De medicinstuderendes grad af depression kunne forudsiges udfra omfanget af 
to mestringsstrategier: acceptere ansvar og undgåelsesadfærd. Den ‘blandede’ 
gruppes grad af depression kunne forudsiges udfra tre strategier i omfanget af 
selvkontrol, distancering og acceptere ansvar. 

Norvell et al. var overraskede over det høje depressionsniveau og det lave angst-
niveau. De forstår sammenhængen således, at den manglende pågribelse af mor-
deren(-ne) fremkalder en tilstand af hjælpeløshed, håbløshed og depression. Den 
depressive tilstand fremmes og fastholdes på to forskelligartede måder: ved at 
acceptere ansvar og kontrollere sig selv eller via undgåelse og distance. De de-
primerede i de to grupper adskiller sig tydeligst i forbindelse med at kontrollere 
sig selv, som er en almindelig handlemulighed for de ikke-drabsberørte, mens de 
drabsberørte i høj grad vælger flugt og undgåelse som strategi. Det skete bl.a. i 
form af, at mange valgte at tage hjem i en periode, men denne løsningsmulighed 
var altså forbundet med en højere grad af depression. De mere aktive mestrings-
stragtegier (såsom at øge sikkerheden) var mere adaptive efter en traumatisk be-
givenhed. 

Norvell et al.s undersøgelse giver os en væsentlig viden, der bygger på kontrol-
grupper, fra en eksisterende “naturlig” gruppe, tæt på begivenheden, og bely-
sende forholdet mellem de psykologiske reaktioner og handlingsmuligheder. 

Generalisérbarheden begrænses især af ét forhold: de specielle omstændigheder 
ved drabene (ingen vidner, ingen pågribelse, den tidsmæssig udstrækning). End-
videre kender vi ikke langtids reaktioner. 

Sammenfattende kan man om de udenlandske undersøgelser af de psykologiske 
reaktioner efter skuddrab sige, at der er få af dem - til trods for at Amick-
McMullan et al. (1991) i den eneste repræsentative undersøgelse, der eksisterer, 
finder at drab i al fald i U.S.A. ikke er ualmindeligt. 

De fleste undersøgelser af skuddramaer er af indsamlingsmæssige grunde fore-
taget i institutioner (posthus, skoler), hvor det er muligt at finde berørte personer 
- også efter et stykke tid, så langtidsreaktioner kan undersøges. 

Graden af traumatisering kan opgøres på mange måder. Bruger man posttrauma-
tisk stressforstyrrelsen som diagnose (se Elklit, 1994a) vil 20-33% af de, der er 
tæt på et sådant drama udvikle PTSD. Bruger man et løsere symptomkriterie ba-
seret på de fysiske, psykologiske og sociale gener, som stammer fra begivenhe-
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den, vil man se at mellem 2/3 og 3/4 kan være betydeligt belastet i halve og hele 
år efter et skuddrama. Gener af tilsvarende størrelsesorden ses efter voldelig 
overfald på sagesløse (jf. Elklit, 1993). 

Det er interessant, at der ikke er påvist væsentlige forskelle mellem børns og 
voksnes reaktioner i tre forskellige undersøgelser. Der er ikke påvist kønsfor-
skelle hverken hos børn eller hos voksne. 

De her refererede undersøgelser er foretaget i et interval, der strækker sig fra 9 
dage til 2½ år efter et skuddrama. En række undersøgelser har vist (jf. Elklit, 
1993), at der almindeligvis er et fald i antallet af symptomer mellem en og tre 
måneder efter et voldeligt overfald, men ligeså tydelig er en stabiliserende ten-
dens i perioden tre-seks måneder, d.v.s. at de på den tid eksisterende symptomer 
meget ofte sætter sig fast og indgår i personens livsmønster i form af fobier, 
angst, depression, reduceret livsudfoldelse, personlighedsforandringer, hold-
ningsændringer m.m. 

På baggrund af ovennævnte må anvendelsen af psykologisk kriseintervention og 
behandling såvel som en fortsat udforskning af traumatiske situationers fysiske, 
psykiske og sociale eftervirkninger anses for at være overordentligt betydnings-
fuldt. 

Population 
35 personer fra Trøjborg, hvor skuddramaet på Aarhus Universitet fandt sted, 
har deltaget i undersøgelsen. Heraf er 32 studerende, to lærere og en ansat med 
andet erhverv. De berørte er kontaktet i forbindelse med kriseinterventionen og 
via fremlagte skemaer i Trøjborgkomplekset. 

En gruppe studerende (n = 36) på Psykologisk Institut, som er beliggende ca. 2 
km fra Trøjborgkomplekset har fungeret som sammenligningsgruppe. 

I begge grupper er der stor overvægt af kvindelige studerende. Blandt de Trøj-
borg-folk, der ønsker at få tilsendt undersøgelsesresultater er 7 mænd og 21 
kvinder. Hovedparten er mellem 24 og 28 år. Skemaerne blev uddelt seks dage 
efter drabene på Trøjborg og blev tilbagesendt de efterfølgende uger. Et følge-
brev (bilag 1) forklarede formålet, tilbød interesserede at få tilsendte undersø-
gelsesresultaterne og tilbød de, der ønskede at tale om deres reaktioner, at de 
kunne henvende sig til forfatteren. 

Undersøgelsesredskaber 
De studerende blev bedt om at udfylde 3 spørgeskemaer: 
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Impact of Event Scale (IES): 
IES er udviklet af Horowitz, Wilner og Alvarez (1979) som et redskab, der kan 
måle egenskaber ved den informationsbearbejdningsproces en nyligt traumatise-
ret person anvender. 

Den tager sit udgangspunkt i diagnosen posttraumatisk stress forstyrrelse, som 
Horowitz er en af ophavsmændene til. 

Skalaen er indholdsfri i den forstand, at man taler om en begivenhed (‘event’), 
men om denne er et overfald, en skilsmisse, et dødsfald, en alvorlig sygdom el-
ler noget femte er lige meget. Udfra selve PTSD-diagnosen tager Horowitz to ud 
af tre generelle reaktionsmønstre: Intrusion/indtrængen af ukontrollable impul-
ser og Avoidance/forsøg på at undgå: at tænke, mærke, huske, føle begivenhe-
den. Det tredje reaktionsmønster: forhøjet vagtsomhed inddrages ikke. 

IES består i dag af 15 spørgsmål, 7 om ‘Intrusion’, 8 om ‘Avoidance’. Oprinde-
ligt (Horowitz, 1979) blev spurgt både til intensitet og frekvens, men disse svar-
fordelinger ligner hinanden så meget, at der nu kun spørges til frekvens. 

Både reliabilitet, konstruktionsvaliditet og sensitivitet er god ved IES (jf. Zilberg 
et al., 1982). I Horowitz (1980) er IES og SCL-90 samt flere andre vurderings-
skalaer brugt på 66 personer, som havde lidt større tab og var henvist til en be-
handlingsklinik. Angst-skalaen på SCL-90 korrelerede signifikant med ‘Intru-
sion’, mens Avoidancedimensionen korrelerede med alle 9 subskalaer i SCL-90, 
dvs. at den differentierer ikke. 

IES må karakteriseres som en psykometrisk sund skala, udsprunget som den er 
direkte af en bestemt diagnose. Data kan fortolkes som konsistente med teoretisk 
klinisk model for responsmønster ved alvorlige livsbegivenheder (Zilberg et al., 
1982). 

Trauma Symptom Checklist-33 (TSC-33): 
TSC-33 er udviklet af Briere & Runtz (1989). Dette spørgeskema er valgt, fordi 
det er rimeligt kort (33 symptomer) og nemt at administrere. Den indeholder et 
frekvensmål med fire trin. TSC har gode psykometriske kvaliteter (op.cit.) og 
ser ud til at være et validt måleredskab for virkningerne af traumatisering. End-
videre er TSC sensitivt overfor relevante traumatiske delaspekter. 

En nærmere gennemgang af TSC-33 og dens slægtskab med andre tilsvarende 
symptom-checklister findes i Elklit (1990). En analyse af de underliggende di-
mensioner viser, at skemaet belyser forekomsten af depression, angst, dissocia-
tion, søvnproblemer, somatisering, samspilsproblemer, aggression og incest 
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(op.cit.). En empirisk anvendelse og analyse af TSC-33 på en population af 
voldsofre findes i (Elklit, 1993). 

Ways of Coping (WoC):  
Skemaet indledes med to linierede sider, hvor svarpersonen beskriver sine ople-
velse af situationen - tanker, indtryk, umiddelbare og senere reaktioner samt, 
hvordan de nærmeste reagerede. De studerende på Trøjborg skrev om skuddra-
maet, mens de studerende på Psykologisk Institut skrev om den mest belastende 
stresssituation eller krise, de havde været udsat for de to sidste år.  

Efter indledningen fortsætter WoC med 67 spørgsmål, som belyser personens 
mestringsstrategier i forhold til den belastende situation. Personen markerer på 
skemaet i hvilket omfang (der er fire muligheder), den pågældende strategi er 
blevet anvendt. WoC er udviklet af Folkman og Lazarus (1980, 1985) og belyser 
anvendelsen af otte mestringsstrategier. Disse er konfrontation (f.eks. “udtrykke 
vrede mod de(n) person(er), som har forårsaget problemerne”), distancering 
(f.eks. “lod mig ikke gå på - nægtede at tænke for meget på det”), selvkontrol 
(f.eks. “prøvede at holde mine følelser for mig selv”), søgte social støtte (f.eks. 
“talte med nogen om hvordan jeg følte”), accepterede ansvar (f.eks. “jeg be-
brejdede mig selv”), undgåelse (f.eks. “jeg undgik i almindelighed andre menne-
sker”) problemløsning (f.eks. “koncentrerede mig om det næste jeg skulle gøre”) 
og positiv revurdering (f.eks. “jeg forandrede mig eller voksede som menneske 
på en god måde”). 

WoC byger på en solid afprøvning (Folkman & Lazarus, 1980, 1985, 1988; Vi-
taliano et al. 1985, Folkman et al. 1986). Coping eller mestring kan defineres 
som en persons aktive kognitive og handlemæssige forsøg på at klare specifikke 
ydre og/eller indre krav, som vurderes som belastende for eller overskridende 
personenens ressourcer (Lazarus & Folkman, 1984). Mestringsprocessen har to 
funktioner: at regulere belastende emotioner og ændre et vanskeligt forhold mel-
lem personen og omgivelserne. Begge funktioner skal normalt varetages ved 
belastende begivenheder. 

Den manglende relevans af enkeltspørgsmål i WoC har irriteret adskillige re-
spondenter. Det har imidlertid været vanskeligt at redigere spørgsmål væk på 
forhånd, fordi ‘usandsynlige’ og irrelevante spørgsmål alligevel viser sig at være 
relevante for ganske få.  

To udtryk kan forveksles i det følgende: Undgåelse som symptom i TSC er ud-
tryk for en kognitiv proces, mens uundgåelse som strategi i WoC hovedsageligt 
afspejler handlinger. 
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Resultater 
I en række af de efterfølgende tabeller er de statistiske sammenhænge mellem 
faktorer beskrevet ved hjælp af chi2 (χ2) og gammaværdier (γ). Chi2 belyser rela-
tionen mellem to variable ud fra en forventning om en jævn fordeling i matri-
cens celler. Chi2 er derfor velegnet til at belyse ikke-lineære (f.eks. kurveforme-
de) sammenhænge. Gammaværdier beskriver styrken af sammenhænge mellem 
to variable, der er skalérbare. Styrken udtrykkes ved et tal mellem +1.00 og 
÷1.00. Plus 1.00 betyder, at sammenhængen er positiv og 100%, således at når 
den ene variable øges, øges den anden tilsvarende. En negativ sammenhæng be-
tyder, at når den ene variable øges, falder den anden variabel tilsvarende. Vær-
dier, der er større end ±.30 regnes traditionelt for signifikant. 

Impact of Event Scale: 
Der var signifikante forskelle mellem de, der havde været berørt af skuddramaet 
og sammenligningsgruppen fra Psykologi på 13 ud af 15 spørgsmål i IES. De 
eneste spørgsmål, hvor der ikke var nogen forskel var 9 og15, to undgåelses-
spørgsmål (hhv. “Jeg har prøvet at lade være med at tale om det” og “jeg har på 
en måde været følelsesløs ved tanken om det”). 11 af de 13 forskelle var signifi-
kante på et meget højt niveau (p ≤ .0000). 

IES indeholder som nævnt 2 hovedskalaer: Invasion og undgåelse. På begge dis-
se skalaer og sammenlagt er der signifikant forskel på Trøjborggruppen og sam-
menligningsgruppen (jf. tabel 1). 

For at kunne sammenligne med andre undersøgelser a modum Horowitz et al. 
(1979) må man flytte vægtene af hver svarmulighed (fra 1-2-3-4 til 0-1-3-5). 
Dette giver et belastningsniveau for Trøjborggruppen på 36.6, mens de psykolo-
gistuderende ligger på 8.7. Gennemsnittet for invasionsskalaen er hhv. 23.8 og 
5.3; mens gennemsnittet for undgåelsesskalaen er hhv. 13.0 og 3.9. Dette belast-
ningsniveau er for Trøjborggruppen på størrelse med, hvad man finder efter 
voldtægt, skibskatastrofer og krigsoplevelser (jf. Elklit, 1994b). 

 Gennemsnit         Spredning  

 Trøjborg Kontrol Trøjborg Kontrol Signifikans 

IES      
Invasion 2.73 1.49 .45 .56 .0000 
Undgåelse 2.71 1.44 .46 .61 .0000 
IES-total 2.65 1.40 .48 .60 .0000 
TSC-33      
Depression 2.37 1.72 .85 .70 .005 
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Angst 2.34 1.78 .79 .80 .005 
Dissociation 2.59 1.43 .67 .65 .0000 
Søvnproblemer 2.50 1.81 .73 .67 .0002 
Somatisering 2.32 1.60 .83 .69 .0003 
Samspilsproblemer 2.25 2.00 .76 .89 ÷ 
Fjendtlighed 2.09 1.83 .86 .84 ÷ 
Ways of Coping      
Konfrontation 1.75 2.30 .87 .79 .05 
Distancering 1.95 2.09 .90 .78 ÷ 
Selvkontrol 1.35 2.40 .60 .77 .0000 
Social støtte 2.17 1.84 .83 .82 ÷ 
Acceptere ansvar 1.53 2.26 .64 .77 .005 
Undgåelse 1.90 2.00 .79 .86 ÷ 
Problemløsning 1.53 2.26 .72 .77 .005 
Positiv revurdering 1.75 2.16 .86 .85 ÷ 

Tabel 1: Gennemsnitsværdier og spredning samt signifikansniveau for variansanalysen 

Trauma Symptom Checklist-33: 
På 16 af de 33 spørgsmål var der signifikante forskelle mellem de to grupper. De 
enkelte spørgsmål er samlet i indexer som mere generelle faktorer (jf. Elklit, 
1990). Her viser det sig (jf. tabel 1), at de, der er berørt af skuddramaet, har flere 
søvnproblemer, mere angst, er mere deprimerede, har flere somatiske forstyrrel-
ser og flere dissociationsreaktioner. Alle disse reaktioner er signifikant højere 
hos ‘trøjborggenserne’ end hos sammenligningsgruppen. Hvad angår problemer 
i forhold til andre mennesker og fjendtlighed ligger Trøjborggruppen højere, 
men forskellene er ikke signifikante. 

Sammenholdt med Norvell et al. (1993) som fandt depression som den eneste 
særlige reaktion efter en serie drab, finder vi et bredt spektrum af psykologiske 
problemer hos Trøjborggruppen. 

Ways of Coping: 
Udfra den indledende beskrivelse blev Trøjborggruppens nærhed til dramaets 
centrum gradueret: a) udenfor bygningen b) inde i bygningen og c) i kantinen. 
De tre grupper omfatter hhv. 11, 15 og 9 personer. 

De studerende fra Psykologisk Institut blev inddelt i to grupper efter typen af 
belastning: a) 24 blev kategoriseret som udsat for et tab eller et trussel om tab og 
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b) 9 havde været udsat for en potentiel livstruende situation, som berørte dem 
selv eller deres nærmeste. Ordet tab bruges både om en tilknytningsrelation og at 
miste fundamentale muligheder i forbindelse med. relationer eller egen livsud-
foldelse. Eksempler på tab er: brudt forhold, dødsfald, alvorlig sygdom, abort, 
tillidssvigt fra betydningsfuld person. Tre WoC-skemaer var uudfyldte, mens 
alle IES og TSC-33 var besvarede. 

Den indledende beskrivelse var hos flertallet meget fyldigt (ofte mere end to si-
der) og rummer en rigdom af detaljer, der kan belyse spontane reaktioner på 
traumer og kriser. Her vil kun Trøjborggruppens reaktioner blive belyst. I figur 1 
er gengivet en model, der afbilder de centrale elementer under og efter dramaet 
således, som de optræder i de studerendes oplevelse. 
 

        Social felt 

  Hold   Politi  Presse   Institutter 

      Anslag Instinktive Sikkerhed Afreageren Efterfølgende  
  reaktioner og første bearbejdning  
   bearbejdning    
  Venner/Ukendte   Netværk 

Figur 1: Model for traumereaktioner udfra svarpersonernes egne beskrivelser. 
 
Anslaget - skuddene, morderens og de tilstedeværendes bevægelser og replikker 
fremkalder først en stærk uvirkelighedsfølelse (beskrevet hos halvdelen). Folk 
bliver chokerede, lammede, nogle beskriver deres tilstand som en spaltning i 
bevidstheden. I kantinen oplever halvdelen sansemæssige forstyrrelser og ligeså 
mange har en ændret tidsoplevelse. Et par beskriver en særlig stilhed. Nogle når 
at have særprægede tanker som fx.: “Hvordan vil jeg se uden den ene arm?” En-
kelte beder en bøn. De to sidstnævnte handlinger kan ses som en momentan for-
beredelse til at dø eller blive lemlæstet. En dyb koncentration - en slags medita-
tiv fordybelse i gulvets småsnavs og tanken om den første gang i sit liv at ligge 
på kantinegulvet er et eksempel på en spontan psykisk frisættelse fra rædslens 
herredømme. Spontane bevidsthedsforandringer som ovennævnte er et hyppigt 
forekommende, men alligevel ofte overset fænomen (jf. Noyes & Kletti, 1976; 
Noyes & Slymen, 1978-79; Dyregrov, 1993, Elklit, 1994c). 

De instinktive reaktioner består af en voldsom angst (dødsangst), som forekom-
mer hos mere end halvdelen. Angsten opleves hos de fleste som noget lammen-
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de, hos nogle som rystelser. Andre registrerer en stærk rastløshed og adskillige 
bliver grebet af panik og styrter væk fra Trøjborg. 

Mere end en tredjedel har reageret instinktivt med bestemte handlinger så som at 
advare, at krybe i ly, at gemme sig, at flygte, at yde omsorg til sårede og choke-
rede, at alarmere er handlinger som redder eget og andres liv. Sådanne handlin-
ger er adækvate i forhold til overlevelse og det virker som om, at udøvelsen af 
relevante handlinger har en vis betydning for symptomdannelse, selvopfattelse 
og omgivelsernes vurdering. 

Skuddramaet  sker ikke i et social vakuum. På et øjeblik har de tilstedeværende 
et fælles projekt: overlevelse. Man kryber i ly for skuddene næsten samtidig og 
flygter sammen ud i kantinens køkken og bagvedliggende rum. En af de sårede 
går ud i kantinen for at få én af de ramte med - og opdager at hun er død - før 
hun flygter. 

I rummene bag kantinen er der en relativ grad af sikkerhed, og de der er der, er i 
stand til at trøste hinanden og yde omsorg, samtidig med, at de må beskytte sig - 
holde dørene - for at undgå et nyt angreb. 

For hver enkelt person er det forskelligt, hvor man oplever, at der er sikkerhed. 
Først når man føler sig i sikkerhed, er det muligt at afreagere - at mærke, hvor 
voldsom begivenheden har været og give efter for de voldsomme, ophobede 
kropslige og psykiske spændinger, som var nødvendige for at sikre overlevelsen. 

Udover de, der var i kantinen, føler mange andre sig i livsfare, fordi de ikke ved, 
hvor morderen befinder sig - han kunne jo være hvorsomhelst. Sikkerhed opstår 
for mange af de overlevende først i forbindelse med, at de når hjem eller får 
kontakt med deres nærmeste: forældre, søskende eller venner. Tolv omtaler en 
ubetinget positiv livs- og omsorgsbekræftende - reaktion hos deres nærmeste; 
otte fortæller om en forbeholden, uforstående reaktion, som de føler, øger af-
standen til dem, de holder af. En sådan respons er dybt frustrerende og medvir-
ker til en følelse af ensomhed og forladthed - samt en søgen efter nogle personer, 
som er i stand til at forstå og rumme de følelser, der er aktiveret ved den livstru-
ende situation. 

Mange reagerer positivt på politiets tilstedeværelse. Det skaber en følelse hos 
dem af sikkerhed og genetablering af orden. Enkelte oplever politiets usikkerhed 
og angst, men også mod i forbindelse med at gennemsøge bygningen. Flere be-
retter om, at det i den situation er godt at modtage en ordre. 
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Når sikkerheden er etableret, kommer en række spontane reaktioner. Mange 
græder voldsomt og nogle meget længe; nogle får kvalme; mange føler en stærk 
irritation over f.eks. medstuderendes manglende situationsfornemmelse, pårø-
rendes og venners mangel på empati, folks almindelige uanfægtede hverdagsliv, 
journalisternes pågåenhed. En forløber sig i butikker. Meddelelsen om selvmor-
det er også med til at skabe følelsen af sikkerhed. Den modtages af de fleste med 
lettelse. 

I den første bearbejdningsfase forekommer en del selvbebrejdelser og mange 
beretter om et enormt behov for at få flere oplysninger. Mange følger alle ny-
hedsudsendelser og læser aviserne grundigt. Blandt familie, venner studiekam-
merater udveksles oplysninger om hvem, der blev dræbt og såret (“var det nogen 
jeg kendte?) og hvordan (“hvor tæt på var jeg - .kunne jeg være blevet et of-
fer?”). 

I den efterfølgende bearbejdning forekommer en større vifte af reaktioner såsom 
tristhed; én enkelt har ikke lyst til at leve mere; nogle går i stå med deres aktivi-
teter, søvnproblemer er almindelige, én trøstespiser, nogle kaster sig over prak-
tisk arbejde, adskillige oplever en stor sårbarhed; hos nogle dukker gamle trau-
mer og blander sig med den aktuelle situation. Behovet for at fortælle om det 
skete er meget stort; det samme er behovet for at være sammen med nogle. Flere 
flytter ind hos venner og familier, fordi de ikke vil være alene og sove alene. 

Pressens dækning af begivenheder skaber vrede hos mange - og i nogle tilfælde 
angst. Mindehøjtideligheden er for næsten alle en positiv, samlende oplevelse. 
Enkelte har megen glæde af at nedskrive deres oplevelser, tanker og reaktioner. 
Nogle vælger at gå lange ture for at få styr på tankerne og kroppen. Andre næv-
ner, at en stor taknemmelighed over at være i live, fylder dem. Hos nogle finder 
taknemmeligheden udtryk i form af bøn og kirkegang. 

Mange fortæller, at begivenheden har ændret noget radikalt inde i dem og at de i 
nogle henseender er blevet en anden person. Flere fremhæver en ny grad af evne 
til indfølen. Mange har udviklet en frygt grænsende til fobi for at være på Trøj-
borg, gå på gangene, sidde i kantinen, sidde i store rum, bruge offentlige toilet-
ter, høre høje lyde, se unge mænd med sportstasker m.m. 

Ovenstående bygger på den indledende beskrivelse og demonstrerer en høj grad 
af ramthed hos mange på Trøjborg. Disse fænomenologiske beretninger supple-
rer og bekræfter de resultater, som fremkom fra IES og TSC.  

De forhold, som er hyppigst forekommende i beskrivelserne fra Trøjborggrup-
pen er dødsangst (22); uvirkelighedsoplevelser (17); grad af støtte (18); handlet i 
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situationen (11); behov for at fortælle og være sammen med nogen, her kaldet 
inklusion (10); grådanfald (9) og vrede (10). 

I tabel 2 og figur 2 vises de indbyrdes sammenhænge mellem disse faktorer. 
Talmaterialet hviler på et mere spinkelt grundlag end de øvrige analyser, men 
analysen gennemføres, da den kan have en heuristisk karakter og inddrage fakto-
rer, som ikke er belyst i de standardiserede tests. 

Sammenhængene kan beskrives således: uvirkelighedsfølelse og dødsangst fo-
rekommer ofte hos de samme. Uvirkelighedsfølelse er negativt forbundet med 
grådanfald og positivt med at modtage støtte fra de nærmeste. Dødsangst er for-
bundet med reduceret inklusion - d.v.s. de mest angste får ikke dækket deres be-
hov for at mærke et fællesskab med andre. 

 Dødsangst   

Uvirkelighed   Inklusion 

  Handlet  

 Gråd  Vrede 

  Støtte  

Figur 2: Oversigt over sammenhænge mellem fænomenologiske beskrevne faktorer. Ubrudte 
linje = positiv relation, brudt linje = negativ relation. 

Handlinger i den akutte situation fremmer tilhørsforhold og begrænser tilsynela-
dende grådanfald. De meget grædende får mere udtalt støtte fra deres nærmeste; 
mens de mest vrede modtager forholdsvis mindre social støtte. 

 Dødsangst Handlet Inklusion Støtte Gråd Vrede 
Uvirkelighed .85 (1) 

.32 
.06 (1) 
÷.09 

.01 (1) 
.04 

32 (*) 
.43 

1.13 (1) 
÷.40 

.01 (1) 
.04 

Dødsangst  .00 (1) 
.02 

.99 (1)* 
÷.36 

.62(*) 
.13 

.08 (1) 
.11 

.04 (1) 
÷.08 

Handlet   2.24 (1) 
.52 

.62 (*) 
.134 

5.55 (1)1) 
÷1.00 

.011) 
÷.05 

Inklusion    .65 (*) 
.05 

.24 (1) 
÷.22 

.01 (1) 
.09 

Støtte     .23 (*) 
.65 

.20 (*) 
÷.60 

Gråd      13 (1) 
.15 

Vrede       
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Tabel 2: Sammenhænge mellem fænomenologisk beskrevne faktorer. Første tal er χ2. Antal 
frihedsgrader er i ( ). Nederste tal er gammaværdier.1) p≤ .05 (*) Fisher’s Exact 
Test. 

WoC indeholder tillige oplysninger om specifikke måder at tackle situationen på 
efter skuddramaet. 

 Distan-
cering 

Selv-
kontrol 

Social 
støtte 

Acc. 
ansvar 

Undgå-
else 

Pro-
blemløs 

Pos.re-
vurd. 

Konfrontation 2.61 
÷.16 

8.03
.49 

9.971
) 

.41 

3.91
.26 

2.51
.23 

9.661
) 

.58 

1.66 
.23 

Distancering  2.79
.16 

2.02
.04 

.97 

.09 
4.39
.13 

2.88 
.12 

1.93 
.22 

Selvkontrol   7.09
÷.33

15.3
03) 

.49 

13.2
31) 

.66 

7.76 
.42 

3.32 
.23 

Social støtte    3.33
÷.27

7.84
÷.08

3.61 
.34 

15.5
13) 

.62 
Acceptere ansvar     6.37

.44 
6.14 
.27 

5.39 
.03 

Undgåelse      .81 
.17 

3.80 
.04 

Problemløsning       17.2
63) 

.64 

Tabel 3: Sammenhænge mellem mestringsstrategier. Første tal er χ2. Antal frihedsgrader 
= 4. Nederste tal er gammaværdier. 1) p ≤.05 3) p≤.005. 

Der var signifikante forskelle mellem Trøjborggrupen og de psykologistuderen-
de på 24 ud af de 66 spørgsmål. Nr. 67 er et åbent spørgsmål, som kun er besva-
ret af få, og derfor ikke medtaget her. Sammenligningsgruppen brugte syv ud af 
de otte mestringsstrategier hyppigere end Trøjborggrupperne (jf. tabel 1). Kun 
på ét område: social støtte lå Trøjborggruppen højest. 

Forskellen var signifikante indenfor fire mestringsstrategier: konfrontation, selv-
kontrol, acceptere ansvar og problemløsning, hvor kontrolgruppen anvender dis-
se strategier i høj grad og trøjborgenserne anvender dem i lav grad. 
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  Problemløsning  Positiv revurde-
ring 

  Konfron- 
tation 

  

 Selvkontrol  Social støtte  

Undgåelse  Acceptere 
ansvar 

  

Figur 3: Sammenhænge mellem mestringsstrategier.   
Ubrudt linie = positiv relation, brudt linie = negativ relation. 

En forklaring på denne forskel i adfærd kunne være, at sammenligningsgruppen 
fra Psykologi typisk har været i krisesituationer, hvor der har været forandrings- 
og handlemuligheder (jf. Folkman et al., 1986). Til gengæld ser vi ikke i denne 
undersøgelse en forøget forekomst af distancering og undgåelse, som Folkman 
et al. (ibid.) fandt var hyppigt forekommende, når personer befandt sig i en si-
tuation, som de blev nødt til at acceptere som ikke-foranderlig. 

De indbyrdes sammenhænge mellem mestringsstrategierne er vist i tabel 3. Elle-
ve af 27 mulige sammenhænge er signifikante udfra ét af følgende kriterier p ≤ 
.05 ved en χ2-analyse eller γ ≥ ± .30. Alle sammenhængene er positive, undtagen 
forholdet mellem social støtte og selvkontrol: høj grad af selvkontrol er forbun-
det med lav grad af social støtte. De skuddramaberørte modtager meget social 
støtte fra deres omgivelser og har mindre grund til eller er mindre i stand til at 
skulle bevare selvkontrollen.  

I figur 3 vises de signifikante sammenhænge. Hvis en person i en krise eller efter 
et traume modtager social støtte, øges mulighederne for konfrontation, for pro-
blemløsning og en positiv revurdering af situationsforhold. Hvis selvkontrol er 
en anvendt strategi, så fremmer det både konfrontation og problemløsning på 
den ene side og forekomsten af undgåelsesadfærd og accept af ansvar. Det kan 
nævnes, at Folkman et al. (1986) opfatter selvkontrol som en betingelse for at 
bruge problemløsning indenfor nogle livsområder. Det kan virke paradoksalt, at 
selvkontrol både er forbundet med konfrontation og undgåelse. Måske er forkla-
ringen fasisk: først er der konfrontation, derefter er en tilbagetrækning, før en ny 
konfrontation - eller forklaringen kan ligge i den kompleksitet, mange situatio-
ner består af: nogle aspekter konfronteres, andre undgås. Undgåelse er positivt 
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forbundet med at acceptere ansvar. Forklaring herpå kan som ovenfor være fa-
sisk eller skyldes forskellige, samtidige situationsaspekter. 

Holahan & Moos (1985) viste i en undersøgelse, at de, der klarer store belast-
ninger i deres liv uden at blive syge eller udvikle symptomer var mindre tilbøje-
lige til at anvende undgåelsesadfærd. Graden af konfronterende og problemlø-
sende mestringsadfærd (“approach coping”) kunne ikke bruges til at skelne mel-
lem de, der klarede sig godt, og de, der ikke gjorde det. Holahan & Moss’ for-
klaring herpå er, at i belastede situationer vil de fleste individer benytte en del 
aktiv mestringsadfærd sammen med nogen undgåelsesadfærd. Det er graden af 
den “supplerende” undgåelsesadfærd, som differentierer mellem de to grupper. 
En vis undgåelsesadfærd er nødvendig i forbindelse med en krise, men øges 
denne form for adfærd bliver det uhensigtsmæssigt. 

Holahan & Moss fandt tillige en interessant kønsforskel, idet social støtte virke-
de belastningsreducerende for kvinder, men ikke for mænd, som i højere grad 
reagerede med social tilbagetrækning. Høj grad af selvtillid var en belastnings-
reducerende faktor for mænd, men ikke for kvinder. 

Udforskning af personlighedsfaktorer i forbindelse med traumer og kriser er 
endnu i sin vorden. Det er vigtigt at være opmærksom på at undgå sekundær 
viktimisering i sin opfattelse og behandling af traumeramte personer. Dette kan 
blive en uønsket følge af en fokusering på personlighedsfaktorer: hvis forsknin-
gen identificerer bestemte former for sårbarhed som fremmende og fastholdende 
for en PTSD-tilstand, vil nogle kunne få eller bestyrkes i den opfattelse, at det er 
intrapsykiske forhold i personen, som er den væsentligste årsag til den psykolo-
giske forstyrrelse. 

Denne tendens har kendetegnet tidligere tiders forskning frem til omkring 1970, 
men forståelsen for stigmatisering via årsagslokalisering i personlighedsforhold 
er i dag betydelig. 

Sammenhæng mellem symptommål (IES og TSC-33) 
Det ses af tabel 4, at de to IES-faktorer, invasion og undgåelse samt IES-total 
udviser en lang række positive signifikante sammenhænge med en række TSC-
33 faktorer: depression, angst, dissociation, søvnproblemer, somatisering og 
samspilsproblemer. 

M.h.t. faktoren, fjendtlighed, er der ingen signifikante sammenhænge udfra χ2 

analysen, men acceptabel sammenhæng udfra gammaanalyse, hvor signifikans-
kriteriet sættes til ± .30. 
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De enkelte symptomgrupper indenfor TSC har som helhed positive og højsigni-
fikante indbyrdes sammenhænge, som set i andre offerundersøgelser (jf. Elklit, 
1993). Eneste undtagelse er faktoren, dissociation, i forhold til samspilsproble-
mer og fjendtlighed, hvor kun gammanalysen viser en positiv sammenhæng. 

 Invasion Und-
gåelse 

Depres-
sion 

Angst Disso-
ciation 

Søvn-
probl. 

Soma-
tisering 

Sam-
spilspro
bl. 

Fjendt-
lighed 

IES - total 68.477) 

.97  
51.267) 

.930 
23.286)

.68 
21.115)

.67 
32.497)

.81 
18.382)

.66 
21.975) 
.68 

14.12) 

.42 
7.62 
.42 

Invasion  29.107) 

.81 
19.094)

.50 
14.212)

.54 
33.457)

.80 
19.064)

.60 
16.253) 
.56 

10.221) 
.32 

7.58 
.32 

Undgåelse   16.093)

.50 
10.531)

.49 
25.987)

.73 
10.441)

.49 
16.673) 
.60 

9.491) 
.34 

5.12 
.31 

Depression    31.197)

.80 
26.817)

.73 
47.427)

.89 
35.877) 
.80 

23.466) 
.59 

19.454)

.57 

Angst     27.927)

.74 
23.526)

.63 
73.837) 
.98 

18.353) 
÷.55 

12.121)

.51 

Dissociation      17.543)

.61 
37.347) 
.85 

8.10 
.40 

6.93 
.38 

Søvnprobl.       21.485) 
.60 

20.135) 

.51 
16.613)

.51 

Somatisering        20.355) 
.59 

11.791)

.52 

Samspilsprobl.         75.117)

.99 

Tabel 4: Sammenhænge mellem symptommål fra IES og TSC-33. Første tal er χ2. Antal fri-
hedsgrader = 4. Nederste tal er gammaværdier. 

 p ≤ .05 = 1) .01 = 2) .005 = 3) .001 = 4) .0005 = 5) .0001 = 6) .0000 = 7). 

Sammenhænge mellem symptomer og mestringsstrategier 
I tabel 5 og figur 4 ses de signifikante sammenhænge mellem symptomer og 
mestring. Høj IES-score, dvs. Høj grad af posttraumatiske reaktioner er forbun-
det ved mindre brug af fire strategier : konfrontation, selvkontrol, acceptere an-
svar og problemløsning. 

Manglende brug af mestringsstrategier som distancering, selvkontrol, acceptere 
ansvar og problemløsning er ensbetydende med et større antal søvnproblemer. 
Høj grad af dissociation er ensbetydende ved lavere forekomst af problemløs-
ning. Høj grad af angst er ensbetydende med mindre forekomst af positiv revur-
dering. 

Brugen af undgåelsesadfærd stiger, hvis der er meget angst, mange kropslige 
symptomer og mange samspilsproblemer. Jo flere konfrontationer, jo flere sam-
spilsproblemer. Men vi kan ikke ud fra korrelationsanalysen vide, om konfronta-
tion fremkalder samspilsproblemer eller om samspilsproblemerne fremkalder 
konfrontation. Sandsynligvis er begge faktorer med til at forstærke hinanden. 
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Norvell et al. (1993) havde som et hovedfund, at depression optrådt i forbindelse 
med bestemte mestringsstrategier. Af tabel 5 fremgår det, at depression ikke er 
signifikant sammenhængende med én eneste mestringsstrategi. Undgåelse som 
handlestrategi, som Norvell et al. fandt var væsentlig i forbindelse med depres-
sion, har derimod i nærværende undersøgelse som nævnt sammenhænge med 
andre tre symptomer, ligesom de tre andre mestringsstrategier, Norvell et al. 
nævner (selvkontrol, distancering og acceptere ansvar) er forbundet med ét 
symptom, nemlig søvnproblemer, og ikke depression. 

 Kon-
fronta-
tion 

Distan-
cering 

Selv-
kontrol 

Social 
støtte 

Accep-
tere an-
svar 

Undgå-
else 

Problem-
løsning 

Positiv 
revur-
dering 

IES - total 6.64 
÷.48 

2.68 
.05 

8.67
÷.47

4.20
.28 

7.84
÷.41

.78 

.07 
8.65 
÷.45 

5.55
÷.26

Undgåelse 4.29 
÷.41 

2.45 
.15 

7.75
÷.33

6.37
.25 

7.42
÷.43

1.47 
.07 

19.64
) 

÷.52 

6.33
÷.17

Invasion 3.60 
÷.37 

4.56 
÷.08 

6.42
÷.47

3.59
.19 

4.48
÷.32

1.50 
-08 

7.49 
÷.51 

4.30
÷.28

Depression 4.98 
÷.22 

7.46 
÷.26 

6.16
÷.04

1.26
.07 

2.94
÷.14

1.65 
.17 

7.31 
÷.29 

5.09
÷.15

Angst 3.77 
.01 

4.49 
÷.15 

1.55
.00 

1.58
.18 

5.04
÷.04

10.16
1) 
.40 

5.50 
÷.25 

9.681
) 

÷.11
Dissociation 1.72 

÷.05 
1.84 
÷.06 

5.01
÷.27

2.73
.21 

4.90
÷.27

7.20 
.29 

6.30 
÷.41 

4.87
÷.22

Søvnproblemer 1.97 
÷.10 

7.01 
÷.37 

8.30
÷.44

3.75
.19 

6.49
÷.40

4.59 
.07 

4.90 
÷.33 

5.05
÷.26

Somatisering 4.46 
.06 

4.21 
÷.16 

4.38
.02 

3.05
÷.04

3.70
÷.14

6.53 
.38 

3.52 
÷.17 

5.11
÷.27

Samspilsprobl. 14.86
3) 
.15 

3.40 
.06 

3.62
.25 

1.58
÷.09

3.70
÷.07

6.74 
.48 

5.00 
÷.16 

.69 
÷.08

Fjendtlighed 3.86 
.06 

2.38 
.07 

1.84
.19 

.81 

.04 
4.14
÷.09

4.03 
.30 

5.50 
÷.12 

6.94
.03 

Tabel 5:  Sammenhænge mellem symptommål og mestringsstrategi. Første tal er χ2. Antal 
frihedsgrader = 4. Nederste tal er gammaværdier. 1) p≤.05 3) p≤..005 4) p≤.001. 
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  Distance Selvkontrol  

   
Søvnproblemer 

Acceptere ansvar IES

Positiv vurdering 

Undgåelse 

Angst 

Somatisering 

Interpersonel-
le problemer 

 

Dissociation 

 

   Problemløsning 

 

Konfrontation 

 

Figur 4: Sammenhænge mellem symptomområder og mestringsstrategier.  Ubrudt linie = 
positiv relation; brudt linie = negativ relation. 

Sammenhænge mellem begivenhedsforhold og efterreaktio-
ner/mestring 
En række sammenhænge mellem begivenhedsdimensioner og symptommål samt 
mestringsstrategier vises i tabel 6. 

For Trøjborggruppen ses, at høj grad af nærhed til skuddramaets centrum bety-
der mindre score på IES og det er især invasionssymptomerne, som ikke er så 
omfattende. De, der fysisk har været tættest på dramaet, udviser mindre disso-
ciation og psykosomatiske reaktioner, end de, der har været på lidt større af-
stand. Hvad angår mestringsstrategier adskiller de, der har været tættest på 
skuddramaet, sig ved at anvende mere konfrontation, mere problemløsning og få 
mere social støtte end de, der har været længere væk. 

Det er meget overraskende, at de mest udsatte personer er relativt mindre plaget 
af invaderende tanker og følelser fra skuddramaet. Forklaringen herpå kan være, 
at de får mere social støtte end de øvrige fra Trøjborg, og at de i højere grad an-
vender konfronterende og problemløsende strategier. Andre elementer i en for-
klaring kunne være, at de alle redder livet ved en aktiv indsats - ved at søge 
dækning og ved at flygte - samt at de er aktive ved at tage sig af hinanden, adva-
re andre, alarmere politiet, bidrage til at opklare hændelsesforløbet osv. Desuden 
har næsten alle i denne gruppe modtaget krisehjælp og omkring halvdelen har 
etableret nye personlige relationer med andre fra kantinen. 

Det aktive element er en væsentlig forudsætning for den efterfølgende og sub-
jektive og sociale vurdering af egen indsats (jf. Elklit, 1993). Et andet element, 
der kendes fra flere voldtægtsundersøgelser (op.cit.), er den personlige følelse 
af, at have været udsat for det værst tænkelige, at have overlevet det og oven i 
købet have mødt personlige ressourcer, som man ikke vidste, at man var i besid-
delse af. Konfrontation med døden kan forandre et menneskes værdier, holdnin-
ger og syn på verden og livet. 



 29

 Trøjborg Psykologi 
IES   

Invasion 5.39 
÷.25 

6.381) 
.64 

Undgåelse 3.76 
.06 

.92 
÷.06 

IES-total      5.24 (2) 

÷.40 
6.531) 

.50 

TSC-33   

Depression 2.46 
.00 

2.70 
÷.52 

Angst .70 
÷.09 

.87 
÷.29 

Dissociation 3.78 
÷.30 

3.08 
.19 

Søvnproblemer 5.62 
÷.25 

2.22 
÷.38 

Somatisering 2.59 
÷.31 

2.57 
÷.59 

Samspilsproblemer 3.82 
÷.06 

.96 
÷.25 

Fjendtlighed 2.19 
÷.11 

.57 
÷.25 

Ways of Coping   

Konfrontation 11.541) 
.68 

7.591) 
÷.88 

Distancering 2.36 
.25 

1.00 
.27 

Selvkontrol 1.47 
.02 

1.29 
÷.08 

Social støtte 4.39 
.49 

.09 
÷.02 

Acceptere ansvar 1.67 
÷.17 

1.22 
÷.37 

Undgåelse .33 
.10 

.43 
÷.12 

Problemløsning 5.26 
.43 

2.16 
÷.29 

Positiv revurdering 2.18 
.15 

1.06 
÷.03 

Tabel 6: Sammenhænge mellem begivenhedsdimensioner og symptommål samt mestrings-
strategi. Første tal er χ2. For Trøjborg er antal frihedsgrader = fire med én undta-
gelse ( ). For Psykologi er antal frihedsgrader = to. 1) p ≤ .05. Nederste tal er gam-
maværdien. 

For de psykologistuderende har de, der selv eller hvis nærmeste har været udsat 
for livsfare, mange invaderede oplevelser efter skuddramaet på Trøjborg. Den 
samme gruppe har færre symptomer sammenlignet med de psykologistuderende, 
som har været udsat for et tab indenfor de sidste år. Tabsgruppen er mere de-
pressiv, har flere søvnproblemer og flere somatiske problemer end gruppen, der 
har oplevet livsfare. Tabsgruppen er desuden kendetegnet ved at acceptere an-
svar og bruge konfrontation som mestringsstrategi, i modsætning til gruppen, 
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der har  oplevet livsfare, som sjældent bruger disse strategier. ‘Fare’-gruppen 
ligner den mest udsatte gruppe fra Trøjborg ved at have forholdsvis få psykiske 
symptomer. De adskiller sig som nævnt ved stærke invasive reaktioner; hvilket 
måske kan forstås således, at skuddramaet aktiverer følelsen af livsfare, som de 
selv har oplevet relativt for nylig.  

‘Fare’-gruppen adskiller sig også fra den mest udsatte gruppe ved ringe brug af 
konfrontation som strategi; på dette punkt ligner de Trøjborggruppen generelt. 
Forklaring derpå kunne ligge i forekomsten af handlemuligheder, idet ‘fare’-
gruppen typisk havde bragt sig selv eller andre i livsfare (sprang af tog under 
kørslen, fik hjerteanfald som chauffør) og ikke have nogen særlig anledning til 
at konfrontere nogen. Det samme gælder ikke-kantine gruppen på Trøjborg, der 
som helhed har få relevante handlemuligheder. 

Tabsgruppens symptomer svarer til, hvad man har fundet i en række undersøgel-
ser af tab efter dødsfald (jf. Raphael, 1983; Parkes, 1986; Cleiren, 1993) eller tab 
af identitets- eller velfærdselementer (jf. Horowitz, 1976; Schneider, 1984). 

Det forholdsvis store omfang af identitetstruende tab vs. dødsfald er sandsynlig-
vis forklaringen på den markante anvendelse af aktive mestringsstrategier, idet 
mere omfattende og definitive tab ofte medfører et fald i forekomsten af aktive 
mestringsstrategier - jf. ‘fare’-gruppen og Trøjborggruppen som helhed. 

Sammenhænge mellem fænomenologiske beskrevne data og testdata 
Som tidligere nævnt hviler de fænomenologiske beskrevne data på et talmæssigt 
spinklere grundlag end de benyttede testdata, men nedenstående analyse medta-
ges p.g.a. sin heuristiske værdi og mulighederne for at belyse overensstemmel-
sen mellem de to typer af data. 

Af tabel 7 fremgår det, at én oplevet uvirkelighedsfølelse under skuddramaet og 
lige efter er ensbetydende med lille grad af invasion og høj grad af undgåelse, 
samt en udtalt brug af distancering som mestringsstrategi. Det virker som en 
umiddelbart meningsfuld sammenhæng, at virkelighedsfølelsen er forbundet 
med det beskrevne IES-mønster og distancering som strategi. På en måde kan 
man sige, at det ser ud som om, at uvirkelighedsfølelsen fortsætter i den kogniti-
ve bearbejdning og i handlemønstret. 

Oplevet dødsangst er ensbetydende med høj IES-score. Det er tillige forbundet 
med 5 indekser fra TSC: højere grad af depression, angst, dissociation, men lille 
grad af samspilsproblemer og fjendtlighed.  Den positive korrelation mellem 
oplevet dødsangst og målt angst via TSC er et tegn på en god samstemmende 
validitet. Den oplevede dødsangst har ligesom den målte angst en positiv korre-
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lation med undgåelse som strategi (jf. tabel 4) samt depression og dissociation 
fra TSC. Endvidere er den negative korrelation til samspilsproblemer fælles for 
de to metoder (jf. tabel 3). En væsentlig forskel er, at den målte angst har en po-
sitiv korrelation til målt fjendtlighed med TSC. En forklaring kunne være, at 
TSC tvinger svarpersoner til at forholde sig til deres negative følelser på en an-
den måde end en selvbeskrivelse gør. Oplevet dødsangst er forbundet med stra-
tegier som undgåelse, social støtte, acceptere ansvar, problemløsning og lille 
grad af distancering. 

Foretagne handlinger under skuddramaet er forbundet med mindre grad af inva-
derende tanker og følelse, højere grad af depression og lavere grad af fjendtlig-
hed. Samme gruppe modtager forholdsvis mere social støtte, de distancerer sig 
og accepterer ikke ansvar; de betjener sig af problemløsning og positiv revurde-
ring. 

Analysen bekræfter, at de foretagne handlinger i et vist omfang beskytter svar-
personerne mod en række eftervirkninger. Den forøgede forekomst af depression 
kunne være et udtryk for en såkaldt overlevelsesskyld (jf. Chodoff, 1962). 

De, der nævner behovet for at tale og være sammen med andre (inklusion) er 
kendetegnet ved en højere grad af undgåelse, dissociation og somatisering. 
Blandt de anvendte strategier er konfrontation, selvkontrol, problemløsning, po-
sitiv revurdering, men ikke accept af ansvar. 

De, der fortæller om, at de har fået social støtte, er mindre plaget af invaderende 
tanker og følelser og har en lavere IES-score. Høj grad af støtte er forbundet 
med lav symptomniveau på 6 ud af 7 dimensioner. Mestringsstrategierne er di-
stancering, lav brug af selvkontrol og lille grad af accept af ansvar. Den opleve-
de sociale støtte korrelerer højt med den målte sociale støtte i WoC, hvilket er et 
tegn på en høj samstemmende validitet. 

Forekomsten af grådanfald korrelerer ikke med IES og har en negativ sammen-
hæng med fem symptomområder indenfor TSC. Dette kan ses som et udslag af 
grådens beskyttende, katharsiske virkning. De meget grædende har begrænset 
anvendelse af selvkontrol, problemløsning og positiv revurdering som strategier; 
til gengæld anvender de forholdsvis mere konfrontation. 

De, der beskriver irritation, har lav forekomst af undgåelse i IES og høj grad af 
angst og fjendtlighed i TSC. De bruger ikke så meget distancering, problemløs-
ning og positiv revurdering som strategi, men udmærker sig ved konfrontation, 
accept af ansvar og selvkontrol. 

Høj grad af nærhed (eksponering) til skuddramaet er forbundet med flere tilfæl-
de af oplevet dødsangst, flere har handlet i situationen og der er modtaget mere 
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social støtte. Det sidste bekræftes af tabel 5. Den målte angst med TSC i samme 
tabel er lav for den højeksponerede gruppe. 

 Uvirke-
lighed 

Døds-
angst 

Handlet Inklusion Støtte Gråd Vrede 

IES        

Invasion 6.06 
(1)1) 
÷.77 

.00 (1)
.00 

3.34 (1)
÷.61 

.29 (1)
÷.21 

.18(*) 
÷.70 

.33 (1) 
.26 

.07 (1)
.11 

Undgåelse 3.11 (2) 
.56 

1.73 (2)
.27 

.53 (2)
.13 

.80 (2)
.30 

.63(*) 
.09 

3.42 (2) 
.07 

6.72 
(2)1) 
÷.75 

IES-total .58 (1) 
÷.29 

.97 (1)
.36 

.20 (1)
÷.18 

.01 (1)
.04 

.34(*) 
÷.56 

.19 (1) 
20 

.01 (1)
.04 

TSC-33        

Depression .07 (2) 
.08 

2.26 (2)
.44 

1.87 (2)
.35 

.03 (2)
.06 

2.15 (2)
÷.44 

4.42 (2) 
÷.40 

.03 (2)
.06 

Angst .70 (2) 
÷.24 

2.36 (2)
.35 

1.66 (2)
.13 

.88 (2)
.22 

3.62 (2)
÷.67 

1.35 (2) 
÷30 

1.98 (2)
.30 

Dissociation .81 (2) 
.03 

2.88 (2)
.40 

2.71 (2)
÷.05 

3.15 (2)
.72 

.87 (2)
÷.18 

2.93 (2) 
÷.41 

.50 (2)
÷.23 

Søvnproblemer .20 (2) 
÷.14 

.28 (2)
÷.06 

.28 (2)
.18 

.64 (2)
÷.14 

2.15 (2)
÷.44 

8.10 (2) 
÷.59 

1.25 (2)
÷.03 

Somatisering 1.03 (2) 
.02 

2.20 (2)
.17 

1.65 (2)
.16 

1.77 (2)
.44 

4.16 (2)
÷.50 

2.07 (2) 
÷.44 

.36 (2)
.14 

Samspilsproblemer .05 (2) 
.03 

1.39 (2)
÷.30 

.62 (2)
÷.19 

1.79 (2)
.23 

1.92 (2)
÷.47 

.44 (2) 
.05 

1.80 (2)
.23 

Fjendtlighed .23 (2) 
.12 

2.47 (2)
÷.38 

1.51 (2)
÷.33 

3.00 (2)
.07 

1.97 (2)
÷.44 

3.30 (2) 
÷.09 

1.21 (2)
.33 

Ways of Coping        

Konfrontation 1.48 (2) 
÷.06 

.36 (2)
.21 

4.28 (2)

÷.18 

2.86 (2)
.66 

.66 (2) 

÷.27 

9.55 
(2)2) 
.40 

.49 (2)
.36 

Distancering 2.29 (2) 
.46 

1.14 (2)
÷.32 

2.43 (2)
.33 

.61 (2)
.00 

5.61 (2)
.64 

2.96 (2) 
÷.19 

2.96 (2)
÷.60 

Selvkontrol 1.23 (2) 
÷.14 

1.23 (2)
÷.14 

1.45 (2)
.14 

4.08 (2)
.71 

5.62 (2)
÷1.00 

1.64 (2) 
÷1.00 

8.05 
(2)1) 
.92 

Social støtte .44 (2) 
.16 

2.93 (2)
.53) 

1.88 (2)
.42 

1.04 (2)
.17 

1.73 (2)
.52 

.26 (2) 
.11 

.44 (2)
÷.08 

Acceptere ansvar .94 (2) 
÷.21 

2.40 (2)
.72 

4.02 (2)
÷.40 

2.40 (2)
÷.72 

.17 (*)
÷.85 

.70 (2) 
.14 

3.66 (2)
.59 

Undgåelse .07 (2) 
.09 

8.57 
(2)1) 
.78 

.19 (2)
÷.14 

.46 (2)
.08 

.24 (2)
÷.20 

5.32 (2) 
.27 

1.33 (2)
.28 

Problemløsning .45 (2) 
.28 

1.64 (2)
.38 

4.52 (2)
.64 

1.35 (2)
.47 

.11 (2)
.16 

1.21 (2) 
÷.58 

1.21 (2)
÷.58 

Positiv revurdering .28 (2) 
.19 

.82 (2)
.28 

1.97 (2)
.37 

4.50 (2)
.33 

3.26 (2)
.20 

2.33 (2) 
÷.50 

2.33 (2)
÷.50 

Eksponering .97 
.24 

2.38 (2)
.43 

9.58 
(2)2) 
.30 

.85 (2)
.24 

1.41 
.46 

3.25 (2) 
.26 

.97 (2)
÷.07 

Tabel 7: Sammenhænge mellem fænomenologiske beskrevne data og testdata. Første tal er 
χ2. Antal frihedsgrader i ( ). (*)  = Fisher’s Exact Test.. Nederste tal er gammavær-
dier. p≤.05 = 1) .01 = 2). 
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Forklaringen på denne diskrepans kunne være, at nok oplever den højekspone-
rede gruppe megen dødsangst i situationen,  men forskellige forhold, bl.a. deres 
mestringsstrategier hjælper dem, således at de ikke plages mere af angst end de 
mindre eksponerede grupper. 

Erfaringer vedrørende krisehjælpen 
Aarhus Universitet havde (og har) ikke nogen generel plan for hvilke foranstalt-
ninger, der skulle træde i kraft i tilfælde af en voldsom begivenhed. Derfor var 
der usikkerhed i forbindelse med aktivering af tilstrækkelig krisehjælp på selve 
skuddrama-dagen og et vist mål af improvisation fandt sted. Århus Amts psyko-
sociale katastrofeberedskab afviste en henvendelse fra Falck om at yde hjælp. 
Presset på Universitetet og politiet for information var utrolig stort. De elektro-
niske medier spillede her en stor rolle, idet nye oplysninger kunne fjerne angsten 
hos mange studerende og pårørende. Tillige gav en regional TV-station oplys-
ninger om, hvor kriseramte kunne henvende sig. 

Krisehjælpen er ydet i form af psykologisk debriefing (jf. Dyregrov & Mitchell, 
1988), opfølgende gruppesessioner og individuelt. Psykologisk debriefing er en 
samling teknikker, hvor man i grupper på en systematisk måde gennemgår og 
bearbejder de reaktioner, som de implicerede har haft. Udover at dele sine ople-
velser og følelser med de andre, giver debriefing og gruppesessioner den enkelte 
mulighed for at danne sig et mere fuldstændigt billede af hændelsesforløbet, 
hvilket er en utrolig vigtig del af bearbejdningsprocessen, som kan sammenlig-
nes med at lægge et puslespil, hvor meget mental energi lægges i, at få de sidste 
brikker på plads (jf. Renzenbrink, 1989). 

Endvidere har ét af de berørte hold været samlet et par gange med psykologdel-
tagelse til en fælles bearbejdning af de tanker og følelser, som opstår hos stude-
rende, hvis holdkammerater pludselig er hhv. død og alvorligt såret. Et møde 
med politiet, som gennemgik alle tilgængelige opklaringsmæssige informationer 
og redegjorde for politiets arbejde, var meget værdifuld både i den kollektive og 
individuelle bearbejdningsproces. Hertil kom, at politiet fik nogle nye oplysnin-
ger fra de tilstedeværende. 

Skønsmæssigt har psykologhjælpen omfattet ca. 150 timer og omkring 40 per-
soner, som har henvendt sig personligt om krisehjælp. Et problem, som skud-
dramaet har aktualiseret, er i hvilket omfang man skal opsøge potentielle krise-
ramte, herunder de, som af andre er udpegede som traumatiserede? Vi ved fra 
udenlandske undersøgelser, at de traumatiserede, der ikke opsøger hjælp, har det 
dårligere, end dem, der modtager hjælp. (Lindy et al. 1981, Weisæth, 1989). 
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Et andet problem er, hvor går grænsen for Universitetets ansvarlighed? Har Uni-
versitetet en forpligtelse til at udstrække et tilbud om krisehjælp til de berørtes 
familier - herunder også til gerningsmandens? Disse problemer er blevet løst ad 
hoc, men en større klarhed på området kunne have begrænset nogle af de skuf-
felser, som opstod. 

På en måde kommer selve organisationen på en prøve i en sådan situation, idet 
de enkelte tiltag metakommunikerer institutionens omsorg for sine medarbejdere 
og studerende. Hvis ikke tiltagene signalerer ansvar og omsorg, vil de berørte 
opleve fraværet af disse kvaliteter i form af kulde og ligegyldighed eller i værste 
fald udstødning, stigmatisering og offergørelse. (jf. Elklit, 1988). 

På det område har den afholdte mindehøjtidelighed haft en stor og positiv virk-
ning, som institutionens dvælen ved det smertefulde. Ved at fastholde en erfa-
ring bidrager man til at undgå, at den fortrænges og ugyldiggøres som betyd-
ningsløs (“det sker nok aldrig igen”). 

Mediernes blodtørst og sensationsjageri (jf. appendix) var en rystende oplevelse 
for mange af de, der var på Trøjborg. En journalist råbte til sin fotograf: “Hurra 
- her er blod”. En journalist sneg sig ind i krisehjælpslokalet og satte sig, som 
om hun var kriseramt - en politimand, der beskyttede lokalet mod uvedkom-
mende (sic!) opdagede hende og bad hende gå. Flere af dem, der var i kantinen 
blev ringet ned den 5. april om aftenen - selv så sent som kl. 00.30 af journali-
ster, der ville have en historie. Blomsterlæggende studerende blev fotograferet 
og deres sørgen blev forstyrret, da fotografen overtalte vedkommende til at læg-
ge buketten en gang til. TV-hold gemte sig bag en hæk for at fotografere en af 
begravelseshøjtidelighederne og blev jaget væk af en studerende, hvis sørgepro-
ces de respektløst havde forstyrret. 

Set fra et terapeutisk synspunkt er ovennævnte eksempler udtryk for grov udnyt-
telse af mennesker i nød. Mange af disse journalisters adfærd virker afstumpet - 
og et hyppigt anvendt journalisttrick (“det vil være godt for dig at tale om det”) 
er stærkt manipulerede, fordi hensigten er ikke at hjælpe pågældende, men at få 
en god historie uden hensyn til, hvordan den kriseramte egentlig har det med at 
være i avisen næste dag. 

I en interventionssammenhæng er det en vigtig opgave at beskytte ofrene mod 
pressen. Kriseramte er p.g.a. chokket ofte meget følelsesmæssig åbne og kan af 
den grund sige ting, som de ikke bryder sig om at se på tryk. Et andet forhold er, 
at unøjagtigheder og fejl ofte betyder meget for de kriseramte, for væsentlige 
aspekter af deres følelsesliv, tanker og handlinger bliver stillet offentlig til skue - 
og nogle udtalelser kan opfattes som krænkende for andre ofre. 
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Respektløs sensationsjageri og grov manipulation virker som en sekundær vik-
timisering og forstærker ofrenes afmagtsfølelse og vrede (jf. Collison et al., 
1987). Skuddramaet betyder et alvorligt tillidstab til medmennesket (jf. Sven-
strup, 1990). Frem for at reparere på dette tillidstab, øger og forstærker journali-
sterne med deres adfærd dette tab af basal tillid. 

Lindy & Lindy (1985) taler om at der er en asynkronicitet mellem de overleven-
des behov og mediernes behov. De overlevende har brug for at samle sig, at få 
omsorg fra deres nærmeste og først senere opstår behovet for at bære vidnes-
byrd. 

“Når en katastrofe lige er sket, kan en sensitiv dækning af en katastrofe forbinde 
de overlevende med omgivelser, der har medfølelse med dem, mens en insensitiv 
dækning af traumatiske begivenheder udstiller mennesker, som allerede er sår-
bare, og udsætter dem for en fortsat traumatisk invasion, som invaderer deres 
private sfære, deres fortrolighed og provokerer en psykisk overbelastning”. (op. 
cit. p. 297). 

Diskussion 
Creamer (1990b) fandt, at høj grad af nærhed til centrum i et skuddrama medfør-
te en høj IES-score og især en høj forekomst af invaderende tanker og følelser. 
Han fandt tillige en lavere forekomst af undgåelsestanker og -følelser hos de 
mest udsatte. Dette fund er i modsætning til denne undersøgelse, hvor de mest 
udsatte, kantinegruppen, har lavere IES-score og færre invaderende tanker og 
følelser end de mindre eksponerede. De mest udsatte havde heller ikke i Crea-
mers undersøgelse nogen speciel høj symptomhyppighed. Creamer peger på kri-
seinterventionen, som en forklaring på den lave forekomst af undgåelse og 
symptomer. 

Disse fund kan måske ses således, at de, der befinder sig i ‘cyklonens øje’ og 
slipper levende fra det (!), statistisk set klarer sig bedre end man skulle tro, og 
bedre end de personer, som også er indblandet og berørt, men befinder sig på 
‘anden parket’. Selv om man i al almindelighed vil sætte lighedstegn mellem høj 
grad af katastrofeeksponering og symptomforekomst (jf. Weisæth, 1984), læg-
ger disse resultater op til en fortsat udforskning af hvilke forhold, der er forbun-
det med individuel sårbarhed efter en katastrofe eller et kollektivt traume, da 
Trøjborggruppen som helhed har mange psykologiske eftervirkninger. 

Schwarz & Kowalski (1991, 1992a, 1992b) anvender begrebet “malignant me-
mories” for at understrege, at det ikke så meget er de konkrete oplevelser under 
skuddramaet, der betyder noget for den senere tilpasning, som det er de forfær-
delige erindringer, der brænder sig fast i bevidstheden, som er afgørende for den 
efterfølgende tilpasning. Forfærdende billeder eller andre sansninger forekom-
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mer også hos mennesker, der ser ligene eller de sårede, ser blodpletter, skudhul-
ler eller mærker dødens stilhed. Pårørende og venner kan også traumatiseres i 
forbindelse med, at de hører eller læser om begivenheden. 

Det forhold, at de mest udsatte får mest social støtte og har færre problemer end 
de mindre udsatte kunne understøtte hypotesen om social støtte som en stødpude 
mod belastninger. (jf. Cobb, 1976). 

Der er imidlertid flere omstændigheder, der støtter Barrera’s (1988) specifici-
tetshypotese, som fremhæver støtten fra relevante andre. Social støtte kan be-
grænse skadevirkninger, hvis den er i overensstemmelse med tilpasningskravene 
i situationen. Kantinegruppen og den etablerede kriseintervention har til dels 
skabt et nyt uformelt netværk, som udover den følelsesmæssige støtte kan til-
fredsstille behovet for informations- og meningssøgen, som anses for at være 
meget central i en bearbejdningsproces (jf. Thompson & Janigian, 1988). Hertil 
kommer, at samvær med andre, som har vanskeligheder, der ligner ens egne, kan 
hjælpe traumatiserede til at få opfattelsen af, at deres reaktioner er normale (jf. 
Buunk & Hoorens, 1992). 

Man kunne også fokusere mere på de 40%, som modtager en utilstrækkelig so-
cial støtte, og som skuffes over ikke at blive modtaget med bekræftelser på be-
tydning af deres eksistens efter de har været i en livstruende situation. Kontakten 
til de nærmeste efter dramaet indeholder muligheden for at forbedre eller forrin-
ge relationerne. Også i den sociale sammenhæng er den oprindelige betydning af 
ordet krise som “det afgørende vendepunkt” relevant. Mange akut traumatisere-
de oplever pludselig en forøget afstand til deres nærmeste oveni traumet, hvilket 
selvfølgelig kan bevirke flere og stærkere eftervirkninger af traumet, idet det 
tillidsbrud til medmennesket, som ugerningen repræsenterer, følges op af et til-
lidsbrud i forhold til dem, der betyder mest for én. 

Med hensyn til de øvrige mestringsstrategier finder vi i denne undersøgelse som 
i en række andre undersøgelser (jf. Stone et al., 1988), at aktive strategier som 
positiv revurdering og problemløsning er forbundet med forholdsvis få sympto-
mer, mens undgåelse som strategi er forbundet med mange symptomer, herunder 
høj grad af angst og somatisering, men en specifik sammenhæng med depression 
fandt vi ikke. Stone et al. (ibid.) fremkommer med den kritik af WoC, at der kan 
rejses tvivl om, at de interne sammenhænge mellem de forskellige strategier er 
ægte, d.v.s. om de er naturligt forekommende oplevede sammenhænge eller om 
de er produkter af en manglende kvantifikation og manglende bestemmelse af 
ægte tidsmæssige rækkefølger. Dette falder udenfor denne undersøgelses ramme 
at undersøge dette spørgsmål nærmere, men det er et forhold, man kan være op-
mærksom på. 
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At nogle mestringsstrategier er mere hensigtsmæssige end andre, aktualiserer 
imidlertid også spørgsmålet om brugen af mestringsstrategier af den pågældende 
opleves som et frit valg eller som noget, der er knyttet til bestemte situationsfor-
hold eller til personligheden som en slags egenskab. Folkman & Lazarus (1985), 
mener, at det er relativt nemt at påvirke mennesker til at vælge andre strategier, i 
og med at mestringsformer er processer og ikke personlighedstræk. Visse situa-
tioner, så som de livstruende, vil måske i højere grad få os til at handle mere 
ensartet, “instinktivt”, mens andre situationer måske åbner for en større vifte af 
reaktionsmuligheder, herunder intet at foretage sig.  

Forholdet mellem personlighed, situationsforhold og reaktionsmønstre ved kata-
strofer er i sagens natur komplekst, men der findes ganske enkelte undersøgel-
ser, der belyser disse relationer (f.eks. Bartone, 1989). Analyser på baggrund af 
IES-mønstre (jf. Zilberg et al., 1982) er en anden vej at gå. Disse spørgsmål er 
væsentlige som forskningsområder både almen psykologisk og krisepsykolo-
gisk. 

I fortolkningen og brugen af undersøgelsens resultater er det vigtigt at være op-
mærksom på, at undersøgelsen kun udtaler sig om akutte reaktioner og handle-
måder for Trøjborggruppens vedkommende. Vi ved ikke, hvordan de berørte vil 
reagere på længere sigt, bortset fra at litteraturoversigten viste, at man kan for-
vente nogle langtidsvirkninger. Selvbeskrivelse og -rapportering indeholder fejl-
kilder, som skyldes begrænsninger i menneskers kapacitet til at observere sig 
selv og udtrykke sig. Specielt ved traumer, hvor undgåelsessymptomer er et cen-
tralt træk, kan disse forstyrre både motivationen og kapaciteten til en dybtgående 
rapportering. Det er imidlertid min opfattelse, at de indledende beskrivelser i 
“Ways of Coping”-skemaet for langt de flestes vedkommende er skrevet hudløst 
ærligt og  meget detaljeret - og at det samme engagement kan antages at omfatte 
udfyldningen af de tre skemaer (jf. Elklit, 1993). 

En række “1. generationsundersøgelser” indenfor krise- og katastrofepsykologi-
en beskæftiger sig  med symptomniveauer i et forsøg på at dokumentere et pro-
blems omfang. Efterfølgende bliver det vigtigt, at finde sammenhænge mellem 
på den ene side situationsfaktorer, demografiske og personlighedsmæssige for-
hold, netværkssamspil og støtteforanstaltninger og på den anden side de psyko-
logiske eftervirkninger. Samtidig bliver det vigtigt at bygge bro mellem fæno-
menologiske og testorienterede tilgange. 

Alt sammen med det formål at udvikle vores forståelse af de involverede proces-
ser, så den psykologiske kriseintervention og de involverede sociale systemers 
hjælpeforanstaltninger kan blive så præcise og effektive som muligt. Tidligere 
undersøgelser (jf. Elklit, 1993) har vist, at kriseintervention har en lang række 
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positive effekter, men at også der vedbliver at være visse problemer. Forbedret 
kriseintervention kunne måske reducere disse. 
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