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I TERRORENS KJØLVANN

Kari Steen-Johnsen 
prosjektleder

Regjeringskvartalet etter 22. juli. Foto: Henrik Lied, NRK.

Terror kan ta liv eller gjøre uoppret-
telig fysisk eller psykisk skade på 
dem som rammes. Kostnadene ved å 
gjenoppbygge bygninger, infrastruk-
tur og annet som er blitt ødelagt, kan 
bli enorme. Men terror kan også gjøre 
skade på en annen måte. 
Terrorhandlinger er politiske 
handlinger med politiske konsekven-
ser. De kan føre til frykt og mistro, 
og sette tilliten mellom borgerne på 
prøve. Fiendebilder og mistillit kan 
skapes på tvers av etniske, politiske 
eller religiøse grupper. Slik kan terror 
bidra til å øke politisk splittelse og po-
larisering. I andre tilfeller fører terror-
angrep til det motsatte: Samling om 

felles verdier – i protest mot det terro-
ristene står for. Etter terrorangrepene 
i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 skjedde 
det paradoksale at tilliten i det norske 
samfunnet økte en periode, og lignen-
de effekter er også målt andre steder. 
Men er det mulig å forstå dynamikke-
ne som gjør at ulike terrorangrep får 
ulike konsekvenser? 

Det finnes ingen fasit på 
hvordan et samfunn rea-
gerer på terror. ”

I prosjektet Disruption, Social Capital 
and Resilience. A Longitudinal and 
Comparative Approach har forskere 
fra Norge, Finland, Spania, Frankrike 
og USA undersøkt hvordan terror og 
terrortrusler påvirker frykten og til-
liten i samfunnet. Ved hjelp av flere 
store spørreundersøkelser fra peri-
oden 2015 til 2017 kan vi si noe om 
forskjeller og likheter mellom disse 
landene i hvordan de reagerer på ter-
rortrusler. 
Noen av spørreundersøkelsene er 
gjennomført rett etter islamistisk 
motiverte terrorangrep som fikk 

stor internasjonal oppmerksomhet, 
noe som har gjort det mulig å stu-
dere umiddelbare reaksjoner i ulike 
land. I november 2015 gjennomfør-
te en gruppe terrorister koordinerte 
angrep mot konsertlokalet Bataclan, 
mot Stade de France og mot et restau-
rantområde i Paris. Angrepene krev-
de 130 menneskeliv. Året etter kjørte 
en enslig terrorist en varebil inn i 
menneskemengden som var samlet i 
Nice for å feire Frankrikes nasjonal-
dag, og drepte 86 personer. I august 
2017 ble 13 mennesker kjørt ned og 
drept da terror rammet i Barcelonas 
hovedgate. Antagelig forhindret poli-
tiet et større planlagt terrorangrep. 
Med 22. juli opplevde Norge også et 
stort terrorangrep, motivert av en 
høyreekstremistisk ideologi. Vi har 
gjort studier av kortsiktige og mer 
langsiktige reaksjoner i befolkningen, 
og dataene og erfaringene derfra har 
utgjort en sentral del av prosjektet. 
Til sammen har alle undersøkelsene 
og publikasjonene våre det følgende 
spørsmålet til felles: Hva skal til for 
at trusler om terror slår ut i tillit eller 
mistillit, splittelse eller samling – på 
kort og lang sikt?
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OM PROSJEKTET HOVEDSPØRSMÅL

MÅL
Prosjektets mål er å undersøke hvordan terror påvirker politisk og sosial tillit og 
samfunnets robusthet. Søkelyset er på de kortsiktige og langsiktige konsekvenser 
av terror og trusler om terror i ulike land, nærmere bestemt USA, Spania, Frankrike, 
Finland og Norge. Konsekvensene av terrorhandlingene 22. juli 2011 vies spesiell 

oppmerksomhet.

GJENNOMFØRING
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds SAMRISK II-program (prosjektnr. 
238118) og er utført av en internasjonal, tverrfaglig forskningsgruppe bestående av 

sosiologer, statsvitere og sosialpsykologer.

DATA
Prosjektet har gjennomført befolkningsrepresentative spørreundersøkelser i Norge, 
Finland, Spania, Frankrike og USA tre uker etter terrorangrepene i Paris i november 
2015, og fulgt opp disse i januar 2017. Egne spørreundersøkelser ble gjennomført i 
Frankrike etter terroren i Nice i 2016, og i Spania etter terroren i Barcelona i 2017. 
Dataene er en kombinasjon av paneldata og befolkningstverrsnitt. Studien benytter 
også spørreskjemadata fra Norge før og etter 22. juli 2011, fulgt opp frem til 2014. Fem 
fokusgruppeintervjuer med norske muslimer og ikke-muslimer ble gjennomført i 
2016, der Norges håndtering av 22. juli-terroren og av fremtidige terrortrusler var tema.
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Hva skjer med politisk og 
sosial tillit etter terror-

angrep?

Hvilken betydning har 
politiske budskap og medie-
bruk for hvordan ulike deler 

av samfunnet reagerer?

Skaper terrorangrep høy 
frykt, og hva er effektene 

av frykten?

Hva er de langsiktige 
samfunnsmessige kon-
sekvensene av terror?

Hvordan påvirker ter-
rorangrep og trusler om 

terror befolkningens 
holdninger til innvandring 
og tilliten til muslimer og 

innvandrere spesielt?

Er det særtrekk ved hvordan 
ulike lands befolkninger 

reagerer på terror, og skiller 
Norge seg spesielt ut?
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Den graden av tillit mennesker har 
til hverandre, til demokratiet og til 
myndighetene, betraktes ofte som 
grunnleggende for hvordan samfunn 
fungerer. Der det finnes tillit, ligger 
også forholdene til rette for samar-
beid, effektive prosesser, økonomisk 
vekst og lykkeligere liv. Stabilitet, 
en rettferdig stat som behandler bor-
gerne likt, fravær av korrupsjon og et 
sterkt sivilsamfunn er faktorer som  
fremmer tillit.  De nordiske samfun-
nene er kjent for høye tillitsnivåer, 
når det gjelder både politisk tillit (til-
lit til politiske organer som Stortinget 
og regjeringen, og til samfunnsinsti-
tusjoner som domstoler, politi og de-
partementer) og sosial tillit (tillit til de 
andre menneskene i samfunnet).
Terror kan forstås som en politisk 
motivert taktikk som innebærer 
trusler om vold eller bruk av vold, og 
publisitet er helt sentralt for at terro-
ren skal ha den ønskede virkningen. 
Terror kan skape frykt i befolkningen; 
for nye terrorangrep, og for selv å bli 
rammet. Det finnes ulike teorier om 
hvordan frykt virker, og hvordan den 

TERROR SOM  
SAMFUNNSUTFORDRING

President George W. Bush taler til redningsarbeiderne på Ground Zero 14. september 2001. Foto: Executive Office of the President 
of the United States / Wikimedia Commons. 

påvirker tillit. Noen forskere mener at 
frykt fører til at tankeprosessene kort-
slutter, og at frykten for det ukjente og 
det som er annerledes får dominere. 

Terror kan forstås som en 
politisk motivert taktikk ... 
og publisitet er helt sentralt 
for at terroren skal ha den 
ønskede virkningen. 

”
Ifølge denne tankegangen gjør frykt 
at folk trekker seg tilbake og holder 
seg til folk som ligner på dem selv, og 
at de utvikler en mistillit til dem som 
er annerledes. Andre hevder at frykt 
tvert imot fører til at mennesker søker 
ny informasjon og tenker over sine 
egne etablerte forståelser på nytt. I 
denne forståelsen av hvordan frykt 
fungerer, avhenger reaksjonen mer 
av hvilken informasjon du mottar, 
fra både politikere og andre. I en slik 
sammenheng blir mediebruk og hva 
som formidles både av massemedier 
og i sosiale medier, spesielt viktig.

I Disruption-prosjektet har vi kombi-
nert perspektiver fra kultursosiologi, 
politisk kommunikasjon og politisk 
psykologi. Når vi skal forstå hvordan 
ulike deler av befolkningen i ulike 
land reagerer på terror, har vi tolket 
folks reaksjoner både i lys av følelse-
ne terroren vekker, i lys av personers 
normer og politiske holdninger og i 
lys av de verdiene som aktualiseres i 
samfunnet etter terror, både gjennom 
politikeres budskap og gjennom redi-
gerte og sosiale medier. 
Analysene viser at reaksjonene på 
terror varierer mellom land og mel-
lom angrep, og at terrorangrep kan 
etterfølges av enten en styrking eller 
en svekkelse av sosial og politisk til-
lit. Selv om hvert angrep er spesielt, 
ser det likevel ut til å ha betydning 
hvilke politiske budskap som domi-
nerer i etterkant. Der hvor politikere 
og andre fremmer budskap knyttet 
til felles verdier, som gir gjenklang i 
befolkningen, kan det være større po-
tensial for en styrking av politisk og 
sosial tillit, også knyttet til minori-
tetsgrupper.
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Når man snakker om terrorens kon-
sekvenser, handler det ofte om at ter-
roren skaper frykt. Hvor sterk er den-
ne frykten, i landet som rammes og 
utenfor? Våre studier av hvilke reak-
sjoner Paris-angrepene i 2015 skapte 
i Frankrike, Spania, USA, Finland og 
Norge, viser at mange følte seg redde 
for nye terrorangrep rett etterpå, også 
i andre land enn Frankrike.  Likevel 
var det noen klare forskjeller: I Spania 
og USA var fryktnivået i befolkningen 
omtrent like høyt som i Frankrike, 
mens det lå betydelig lavere i Norge 
og Finland. 

Selv om det ikke er direkte sammen-
lignbart, understøttes inntrykket av 
Norge som et land med lav frykt for 
terror også når vi ser på angrepet 
som rammet oss selv. Etter 22. juli var 
fryktnivåene lave sammenlignet med 
franskmenns fryktnivå etter Nice-an-
grepet og spanjolenes grad av frykt 
etter Barcelona-angrepet. 

Etter Paris-angrepene var befolkningene i Frankrike, Spania og USA 
redde for ny terror

Terrorens virkninger tenkes å henge sammen med den frykten den kan skape i befolkningen. Men skaper terror 
stor frykt, og hva er koblingen mellom frykt og tillit? Kan frykt og tillit øke samtidig, eller er fryktens virkning 
nødvendigvis negativ? I det som følger, bruker vi våre studier til først å si noe om fryktnivåer etter Bataclan- 
angrepene i Paris i 2015. Deretter viser vi at det er variasjoner i hvordan ulike land reagerer på ulike terroran-
grep, og at ikke alle angrep fører til svekket sosial og politisk tillit. Til slutt vender vi tilbake til spørsmålet om 
hvordan frykt etter terror virker på befolkningen.

Terror skaper frykt, også utenfor landet som rammes

TERRORENS KONSEKVENSER  
FOR TILLIT OG FRYKT
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Andel som svarer at de er ganske bekymret eller svært bekymret (5–7 på en skala fra 1–7)Foto: Valentina Calà
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I Norge økte andelen som mente at folk flest er til å 
stole på betydelig mellom april 2011 og august, tre uker 
etter angrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet. An-
dre studier har også funnet en lignende økning i tillit, 
for eksempel etter 9/11-angrepene i USA i 2001  og etter 
attentatet mot satireavisen Charlie Hebdo i januar 2015.

Også tilliten til politi, storting og regjering økte. Tillits-
nivåene normaliserte seg gradvis gjennom året som 
fulgte.

Spørsmål: På en skala fra 0–10, vil du stort sett si at folk flest er til å 
stole på (verdi 10), eller at en ikke kan være for forsiktig når en har med 
andre å gjøre (verdi 0)? Figuren viser andelen som svarte 6 eller høyere.

Andel som svarte at de har «ganske stor» eller «svært stor» tillit til 
hver institusjon.

Prosentandel med høy tillit til politiet før og etter angrepene i Nice og Barcelona  
(5–7 på en skala fra 1–7).

Før 22. juli
Før 22. juli

Etter 22. juli
Etter 22. juli

Sosial tillit økte i Norge etter 22. juli Andelen med høy tillit til politi, storting og regjering 
økte etter 22. juli

Terrorangrep kan øke tilliten i samfunnet ... ... men mønsteret er ikke entydig

Etter Paris-angrepene i november 
2015 fant vi en økning i tilliten til po-
litiske institusjoner sammenlignet 
med januar 2015, men ikke i den sosi-
ale tilliten i samfunnet. Etter Nice-an-
grepet året etter fant vi en nedgang i 
både politisk tillit og i tillit til innvan-
drere og dem med annen nasjona-
litet, sammenlignet med nivået rett 
etter Paris-angrepet. Vi fant også en 
nedgang i tilliten til myndighetenes 
evne til å avverge nye terrorangrep. 
Vi vet ikke hvorfor tilliten sank etter 
Nice-angrepet, men det at det franske 
samfunnet hadde opplevd gjentatte, 
store angrep, kan være en del av for-
klaringen. 
I tillegg til at tilliten kan endre seg på 
ulike måter i forbindelse med terror-
angrep, er det viktig å merke seg at 
den i utgangspunktet ligger på for-
skjellig nivå i ulike land. De nordis-
ke landene skiller seg ut med høye 
tillitsnivåer Dette gjelder særlig den 
sosial tilliten og tillit til regjering og 
parlament. Da tilliten i Norge økte 
etter 22. juli, økte den altså fra et al-
lerede høyt nivå, mens nedgangen i 
politisk tillit i Frankrike etter Nice 
brakte tilliten ned fra allerede svært 
lave nivåer.

Reaksjonene etter Barcelona-angre-
pene var også sammensatt, med en 
svak nedgang i tilliten til at folk flest 
er til å stole på, men en økning i til-
lit til folk med annen nasjonalitet og 
religion. Tilliten til regjering og politi-
kere sank noe, men samtidig så man 
en kraftig økning i tilliten til politiet. 

En mulig årsak til at tilliten til poli-
tiet økte, er at befolkningen mente 
politiets innsats før angrepene bidro 
til at et enda større angrep ble avver-
get. Her ser vi en kontrast til utviklin-
gen i tillit til politiet i Frankrike etter 
Nice-angrepet.

Tillit til politiet sank etter Nice-angrepene, økte etter Barcelona-angrepene
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Hvilke verdier og normer som aktive-
res i befolkningen etter et terroran-
grep, ser ut til å ha betydning for om 
det oppstår reaksjoner i form av øken-
de tillit eller mistillit mot innvandre-
re. Den politiske responsen etter 22. 
juli-angrepene, Charlie Hebdo og Bar-
celona er tydelige eksempler på at fel-
les demokratiske verdier fremheves 
etter terror, og slike reaksjoner kan se 
ut til å henge sammen med økt sosial 
tillit, både generelt og mer spesifikt 
tillit til minoritetsgrupper. 
Etter 22. juli økte tilliten til alle grup-
per i det norske samfunnet, men mest 
til dem med en annen religion eller 
nasjonalitet. Fokusgruppestudien vi 
gjorde fem år etter, viste at respon-
dentene følte at 22. juli vekket viktige 
verdispørsmål, og at håndteringen av 
terroren formet en idé om den norske 
måten å respondere på som tillitsfull, 
rasjonell, tolerant og fredelig. 
Studier vi og andre har gjort etter de 
islamistisk motiverte angrepene i 
Frankrike i januar og november 2015, 
viser at terroren i liten grad førte med 
seg et mer negativt forhold til innvan-
drere og innvandring. Derimot økte 
støtten til strenge sikkerhetstiltak og 
til å bruke penger på forsvaret. I et-
terkant av Charlie Hebdo-angrepene 
ble det fremmet sterke budskap om 

Islamistisk motiverte terrorangrep fører ikke nødvendigvis til  
økt skepsis mot innvandrere

samhold og samling rundt ytringsfri-
het og verdier knyttet til den franske 
republikken, både av politikere og 
gjennom store folkelige markeringer 
i gatene. Kombinasjonen av et inklu-
derende verdibudskap og folkelig mo-
bilisering kan ha bidratt til at franske 
borgere i mindre grad reagerte med 
skepsis til muslimer og innvandrere. 
Samtidig ble det satt i verk omfatten-
de nye sikkerhetstiltak, og en sterk 
politisk sikkerhetsretorikk løp paral-
lelt med de andre budskapene. Etter 
Barcelona-angrepet oppfordret span-
ske politikere på nasjonalt og lokalt 

nivå befolkningen til å stå sammen, 
og til å ikke gi muslimer flest skyl-
den for angrepene. Økningen i tillit til 
muslimer, innvandrere og personer 
med annen nasjonalitet og religion 
kan forstås i lys av dette.
Interessant nok viste en sammenlig-
ning vi har gjort av reaksjonene på 
Charlie Hebdo-angrepene i Frankrike 
og i seks andre europeiske land, at 
innvandringsskepsisen økte kraftig i 
landene som ikke var rammet, mens 
holdningene altså ikke ble like nega-
tivt påvirket i Frankrike. 

Større økning i skepsis til innvandring av muslimer utenfor Frankrike 
enn i Frankrike etter Charlie Hebdo-angrepet

Relativ endring i gjennomsnittlig støtte til innvandring av muslimer (firepunkts skala fra 
«tillat ingen muslimske innvandrere» til «tillat alle muslimske innvandrere»). 

Frankrike Andre land
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Terrorangrep gjør at noen grupper føler seg utsatt for skepsis

Et av de viktige spørsmålene i etter-
kant av terrorangrep er om holdnin-
gene til bestemte samfunnsgrupper 
blir mer negative. Det kan handle 
om at man forholder seg annerledes 
til muslimer og innvandrere fordi de 
forbindes med islamistisk terror, eller 
om mer kritiske holdninger til ytre 
høyre-grupperinger etter tilfeller av 

høyreekstremistisk terror. En dybde-
studie vi gjorde i Norge i 2016, der vi 
samlet fokusgrupper med muslimer 
og ikke-muslimer, viste med tyde-
lighet at terrorangrepet i USA 9/11 og 
de påfølgende islamistisk motiverte 
terrorangrepene gjorde at muslimene 
følte seg mer utsatt for mistillit, og at 
de måtte sørge for å opptre slik i det 

offentlige rom at mistilliten ikke ble 
styrket, for eksempel ved å tone ned 
sin religiøsitet. De ikke-muslimske 
deltagerne i fokusgruppene uttrykte 
på sin side at de syntes det var van-
skelig å balansere toleranse og ønsket 
om å ikke være fordomsfulle overfor 
den vanlige muslim opp mot hensy-
net til sikkerhet. 

Foto: Janko Ferlic
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Foto: Technofreak/flickr

Det viser seg altså at når vi ser på 
helheten av befolkningen, kan reak-
sjonene i form av tillit variere mellom 
angrep og mellom land. Også nivåene 
av frykt varierer. Et spørsmål er om de 
som blir redde, også reagerer annerle-
des når det gjelder sosial og politisk 
tillit i etterkant av angrepene.
Analyser vi har gjort, viser at økt frykt 
kan virke negativt på tillit. Det kan se 
ut som om de som er redde etter ter-
rorangrep, også er mer skeptiske til 
grupper som de forbinder med terro-
ren. Blant dem som sa at de var red-
de for nye terrorangrep i 2015, var det 
flere som også hadde lavere tillit til 
muslimer og innvandrere enn snittet. 
Sammenhengen fantes i alle de fem 
landene. Selv om det altså er færre i 
Norge og Finland som i utgangspunk-
tet føler frykt etter terrorangrep, har 
frykten en negativ sammenheng med 
tillit blant dem som faktisk blir redde. 

Frykt kan ha både positive og negative effekter

Alt tyder på at effekten av frykt er 
sammensatt, og at den virker sammen 
med enkeltpersoners holdninger, po-
litiske syn og personlighet. Våre stu-
dier antyder en negativ sammenheng 
mellom frykt og tillit i relasjon til Pa-
ris-angrepene, hvor økt frykt henger 
sammen med lavere tillit. Flere tidli-

gere studier har imidlertid funnet po-
sitive effekter av frykt, først og fremst 
på politisk tillit. Informasjonen indi-
vider mottar, er antagelig av stor be-
tydning. Nyere studier har også vekt-
lagt betydningen av å studere andre 
følelser enn frykt, først og fremst sin-
ne, men også entusiasme.

Som del av spørreundersøkelsen i 2017 lot vi folk lese en fik-
tiv nyhetshistorie om at politiet hadde avdekket planer om et 
nært forestående terrorangrep. Rett etter at de som deltok i 
spørreundersøkelsen hadde lest historien, fikk de spørsmål om 
hva de følte da de leste den, om de ble redde, sinte eller bitre. 
Deretter fikk de spørsmål om tillit til ulike samfunnsgrupper, 
blant annet muslimer og innvandrere. De som sa at historien 
gjorde dem redde, sa også at de hadde mindre tillit muslimer 
og innvandrere enn dem som ikke ble redde. Også dette funnet 
indikerer at frykt kan virke negativt på tillit.

Frykt kan virke negativt på tillit
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Terror skaper frykt, og frykten kan ha direkte negative effekter på tillit. Hvordan 
frykten virker i ulike deler av befolkningen, avhenger likevel av flere faktorer. Noen 
av disse har vi undersøkt i prosjektet. Medienes dekning av hendelsene og folks bruk 
av medier er én slik faktor. Hvilke normer og verdier som aktiveres, er en annen. Til 
slutt har det også betydning hvilken tillit befolkningen har i utgangspunktet.

Å få offentlig oppmerksomhet er ofte 
et viktig mål for terrorister. Mediene 
spiller derfor en sentral rolle ved ter-
rorangrep. De senere årene har mu-
lighetene for å spre informasjon om 
terror endret seg grunnleggende gjen-
nom fremveksten av sosiale medier.
Våre studier viser at flertallet av be-
folkningen i de fem landene brukte 
massemedier, og først og fremst TV, 
som kilde til oppdaterte nyheter om 
Bataclan-angrepene i Paris i 2015, 
men at sosiale medier også ble brukt 
som nyhetskilde av mange. Sosiale 
medier ble i tillegg brukt til å uttryk-
ke støtte, bearbeide følelser, få infor-
masjon om seremonier og diskutere 
hendelser. 

Sosiale medier ble brukt til ulike formål etter Bataclan-terroren i 2015, men mye mer i Frankrike, Spania og USA
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Medier og sosiale medier kan bidra til å øke frykt ...

... men kan også virke samlende

Norge og Finland skilte seg ut med 
betydelig lavere bruk av sosiale me-
dier i forbindelse med Bataclan-an-
grepene, noe som kan handle om en 
høyere tillit til redigerte medier, om 
større avstand til begivenhetene og 
om et lavere nivå av frykt.
Det var de som var redde for fremti-
dige terrorangrep, som i størst grad 
brukte massemedier og sosiale medi-
er i etterkant av angrepene, og det kan 
se ut som det finnes en negativ spiral 
der mediebruken gjorde dem reddere. 
Det er en mindre tydelig kobling mel-
lom frykt og bruk av sosiale medier i 
Norge og Finland enn i de andre lan-
dene, noe som kan ha å gjøre med at 
debatten på sosiale medier i Norge og 
Finland i utgangspunktet var mindre 

preget av frykt, og dermed kanskje 
også var mindre fryktskapende. 
Likevel er det ingen tvil om at noen 
typer innhold på nett kan bidra til å 
øke frykt. I alle landene oppga mange 
at de hadde observert hatefulle ytrin-
ger om terror på nett i etterkant av 
angrepene.  Det gjaldt for eksempel 
20 prosent i Frankrike og 33 prosent i 
USA. Blant dem som hadde observert 
hatefulle ytringer på nett, var det van-
ligere å oppleve at samfunnet hadde 
blitt mer preget av frykt etter terroren. 
Ulike typer hatefulle ytringer hadde 
ulik effekt i de fem landene, men i alle 
landene var det å ha observert hate-
fulle ytringer om terror knyttet til et 
høyere nivå av frykt.  

Samtidig ser vi også eksempler på at 
medier kan virke samlende, og kan-
skje motvirke utvikling av negative 
holdninger til minoritetsgrupper. Eu-
ropeiske medier fremstilte i stor grad 
angrepet mot Charlie Hebdo som et 

angrep på ytringsfriheten, og i mindre 
grad som relevant for innvandrings-
debatten. Våre undersøkelser viser 
at jo mer europeere fulgte tv-nyheter 
etter dette angrepet, jo mindre nega-
tive ble de til innvandring. En mulig 

tolkning er at mediedekningen mode-
rerte konsekvensene av angrepet for 
holdninger til innvandring. 
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Et høyt nivå av tillit beskytter mot frykt

Reaksjonene på terror vil variere mel-
lom enkeltmennesker, basert på de-
res holdninger og politiske ståsted. 
En holdning vi har undersøkt betyd-
ningen av, er folks motivasjon for å 
kontrollere egne fordommer. Denne 
holdningen har vi målt i spørreun-
dersøkelser gjennom spørsmål om 
hvorvidt det er viktig for folk å opptre 
fordomsfritt, og om de føler skyld når 
de tenker negative tanker om innvan-
drere. 
I en studie lot vi én gruppe lese en ny-
hetshistorie om fare for terrorangrep, 
mens en annen gruppe leste en nøy-
tral nyhetssak. Etterpå spurte vi beg-
ge gruppene om hvor høy tillit de had-
de til innvandrere og muslimer. Blant 
dem som hadde høy motivasjon for å 
kontrollere egne fordommer, fant vi 
noe interessant: De som hadde lest 
historien om faren for terrorangrep, 
oppga faktisk at de hadde høyere tillit 
til muslimer og innvandrere enn dem 
som leste den nøytrale nyhetsartik-
kelen. Logikken bak det vi fant, er an-
tageligvis at de med høy motivasjon 
for å kontrollere fordommer aktivt 
motvirket en tendens i seg selv til å 
dømme muslimer flest på bakgrunn 
av islamistisk terror, i så sterk grad 
at de faktisk oppga høyere tillit til 
innvandrere og muslimer enn dem 
som ikke hadde lest en nyhetshisto-
rie om terror. Dersom motivasjonen 
for å kontrollere fordommer er høy 

i befolkningen, vil terror antagelig i 
mindre grad føre til at folk svekker 
sin tillit til grupper de assosierer med 
terroren. 
Også politiske holdninger og par-
tipreferanser spiller inn på hvordan 
enkeltmennesker reagerer på terror. 
I eksperimentet beskrevet ovenfor 
fant vi for eksempel at de som hadde 
stemt på et innvandringskritisk par-
ti, uttrykte lavere tillit enn andre til 
muslimer og innvandrere etter å ha 
lest nyhetshistorien. 

Våre studier av reaksjonene på 22. 
juli viser at selv om gjennomsnittlige 
tillitsnivåer økte sterkt etter terroren, 
og særlig tilliten til dem med annen 
religion og nasjonalitet, gjaldt ikke 
dette alle.  Nærmere bestemt var det 
Arbeiderparti-velgere og de som var 
positive til innvandring, som sto for 
økningen, mens tillitsnivået var sta-
bilt blant FrP-velgere. Reaksjonen 
avhang dermed av de politiske hold-
ningene man hadde fra før, og hvilket 
politisk fellesskap man tilhørte.

Tillit kan forstås som en forventning 
om at samfunnssystemene og men-
neskene rundt deg har gode hen-
sikter, og er i stand til og villig til å 
ta vare på dine interesser. I Disrup-
tion-prosjektet har vi både studert 
hvordan terror påvirker tillit, og hvor-
vidt tillit kan beskytte mot frykt etter 
terror. Utgangspunktet var funn fra 
Norge i forbindelse med 22. juli, der 
vi så at de som hadde høyere tillit før 

De med høy motivasjon til å kontrollere egne fordommer har også 
høyere tillit til muslimer

Politiske holdninger og verdier har betydning for nivået av tillit og mistillit
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angrepene, var mindre fryktsomme i 
ettertid. Et spørsmål vi stilte oss, var 
om en slik beskyttelseseffekt eventu-
elt bare gjelder i et høytillitssamfunn 
slik som Norge?

Vi studerte derfor utviklingen av frykt 
etter 22. juli-angrepene og etter an-
grepene i Nice og i Barcelona. Spørs-
målet var om sosial tillit beskytter 
mot utviklingen av frykt, og vi fant at 

det er tilfellet. I alle tre land var det 
slik at de med høyere sosial tillit var 
mindre redde enn andre etter angre-
pene. Det er altså ikke slik at det bare 
er i høytillitsland slik som Norge at 
tillit beskytter mot utvikling av frykt, 
men også i lavtillitsland slik som 
Frankrike og Spania. Når mange har 
høy tillit i et samfunn, kan dette bidra 
til allment lave fryktnivåer, slik vi ser 
i Norge.

Spørsmål: Hvor mye stoler du på ulike grupper av mennesker? Gjennomsnittsskår for 
de to motivasjonsgruppene for svarkategorien «muslimer flest». (Skala 1–7).

Befolkningen i Norge fikk større tillit til politiet etter 22. juli. Foto: Kim Erlandsen/NRK P3.



22 23

Det er lett å tenke at Norge er et an-
nerledesland når det gjelder respons 
på terrorangrep, gitt den sterke øknin-
gen i tillit etter 22. juli-angrepene, og 
den høye politiske og sosiale tilliten 
sammenlignet med andre land. Sam-
tidig viser vår studie at nordmenn re-
agerer på lignende vis som borgere i 
andre land når betingelsene er like. 
For eksempel henger frykt for terror 

sammen med lavere tillit til innvan-
drere og muslimer i alle de fem lan-
dene vi undersøkte. Hatefulle ytrin-
ger knyttet til terror skaper frykt hos 
borgerne, uavhengig av land. Norge 
og Finland skiller seg ut med lavere 
fryktnivåer enn de andre tre landene, 
men når folk først blir redde, ser det 
altså ut til at de i mange tilfeller rea-
gerer likt. 

Vår studie av frykt for ny terror etter 
angrepene på Utøya, i Nice og i Bar-
celona viste at de som har høy tillit 
til medmennesker, i mindre grad blir 
redde etter terror uansett om de bor 
i Norge, Frankrike eller Spania. Også 
når det gjelder tillitens beskyttende 
virkning, finner vi altså en likhet på 
tvers av land.

Etter terrorangrepet i Norge 22. juli. Foto: Jo Christian Oterhals. 
(Skala 1–5, gjennomsnitt).

Terrorhandlinger er brå, akutte hen-
delser, som skaper umiddelbare reak-
sjoner i befolkningen og i politikken, 
men som kanskje har kortsiktige 
heller enn langsiktige effekter? Våre 
studier av effekten av 22. juli tyder på 
at den sterke økningen i tillit i Norge 
var kortvarig. Ett år etter var både den 
politiske og den sosiale tilliten tilba-
ke på utgangsnivåene, og holdt seg 
der i de to årene som fulgte. Lignende 
funn er gjort i forbindelse med Charlie 
Hebdo-angrepet i Frankrike. Også der 
steg tilliten rett etter angrepene, men 
sank igjen ganske raskt. 

Samtidig antyder våre studier at frykt 
for terror vedvarer over tid og er tett 
knyttet til negative holdninger til 
innvandrere. Personer som ble redde 
etter Paris-terroren i 2015 opplevde 
også i større grad samfunnet som pre-
get av frykt i 2017. I alle fem landene 
hadde denne gruppa også lavere tillit 
til innvandrere to år senere.

Spørsmålet er også om gjentatte erfa-
ringer med terror over tid vil svekke 
tillit. Vi ser antydninger til dette når 
vi sammenligner de franske tillits-
nivåene etter Bataclan- og Nice-an-
grepene i Frankrike, med nivået før 
angrepet på Charlie Hebdo. Nivåene 
på politisk og sosial tillit i den fran-
ske befolkningen var lavest etter  

terroren i Nice i 2016, den siste av dis-
se tre hendelsene. I samme periode 
fikk franskmenn betydelig lavere tillit 
til at myndighetene kunne forhindre 
nye, store terrorangrep.

Hovedbildet er altså at effektene av 
terror er kortvarige. Der vi ser mer 
langsiktige effekter i spørreundersø-
kelsene, er disse i hovedsak negative 

– frykten sitter i lenger enn den økte 
tilliten. Likevel viser fokusgruppe-
studien at opplevelsen av fellesskap 
rundt verdier som tillit og toleranse 
kan vedvare lenge etter selve hen-
delsen. Dette er viktig med tanke på 
at nettopp høy sosial tillit ser ut til å 
kunne begrense utviklingen av frykt.

Svekket tillit til at de franske myndighetene kunne forhindre  
nye terrorangrep etter angrepene i Paris og Nice

Kortvarige og langvarige effekter av terror
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Disruption-prosjektet har studert reaksjoner på terror og terrortrusler både på 
tvers av land og over tid, og vist at de samfunnsmessige reaksjonene varierer. 
I en del tilfeller øker den politiske og sosiale tilliten i et samfunn etter terror-
angrep, mens tilliten i andre tilfeller kan svekkes. Samtidig ser vi noen felles 
trekk på tvers av land og terrorangrep: 

Etter store terrorangrep uttrykker mange at de er bekymret for nye angrep. 
Dette gjelder også utenfor det landet som rammes. Vi ser imidlertid at land 
hvor befolkningen i hovedsak har høy grad av tillit til hverandre og til myn-
dighetene, som Norge og Finland, har lavere fryktnivåer etter terrorangrep. 

Etter både 22. juli-terroren og Charlie Hebdo-angrepene økte nivået av tillit i 
henholdsvis den norske og den franske befolkningen. Tilliten falt imidlertid 
raskt tilbake til utgangsnivået. Blant dem som fryktet nye terrorangrep etter 
Bataclan-angrepene i Paris i 2015, var fortsatt frykten for terror høyere og til-
liten til muslimer lavere to år senere. Dette gjaldt i alle de fem landene vi har 
studert. Vi ser likevel at et samfunns positive fortellinger om hvordan man 
møter terror kan vedvare, slik som opplevelsen av at den norske måten er 
preget av rasjonalitet, tillit og lav frykt.

Angrepet mot Charlie Hebdo førte i liten grad til negative holdninger til mus-
limer eller innvandring i Frankrike. I stedet ble vektlegging av sikkerhetspo-
litikk et viktig tema i etterkant. Sterke budskap om samhold og samling rundt 
ytringsfrihet og republikanske verdier kan ha spilt en rolle i dette. Samtidig 
ser vi at de som føler mye frykt i forbindelse med terrorangrep, har mer nega-
tive følelser overfor grupper de forbinder med terroren, slik som innvandre-
re og muslimer. Muslimene som deltok i gruppeintervjuene i denne studien, 
uttrykte at de opplevde at islamistisk motivert terror bidro til økt mistillit fra 
samfunnet.

Vår studie viser at flere sammenhenger er de samme på tvers av de landene 
vi har studert. Personer med høy tillit til andre blir mindre redde etter terror. 
Frykt for islamistisk terror henger sammen med lavere tillit til innvandrere 
og muslimer. Norge har høy sosial og politisk tillit, noe som sammen med 
andre faktorer kan bidra til å forklare at fryktfølelsen i forbindelse med terror 
er lavere enn mange andre land. Samtidig ser vi at reaksjonsmønstrene til 
nordmenn som har lav tillit eller føler mye frykt, samsvarer med lignende 
grupper i andre land. 

Store terrorangrep skaper frykt, men dette skjer i mindre grad i 
 samfunn med høy grad av tillit

Både medier og sosiale medier spiller en rolle i å forme reaksjonen 
på terrorangrep, på godt og vondt 

Endringer i politisk og sosial tillit etter terror ser ut til å være  kortvarige, 
men følelsen av frykt og effektene av frykten kan vedvare over tid

Islamistiske terrorangrep øker ikke nødvendigvis skepsisen til 
 muslimer og innvandrere i betydelig grad

Norge er ikke så ulikt andre land

KONKLUSJONER

På den ene siden kan mediebruk forsterke frykten hos dem som er redde, på 
den annen side kan massemediene også bidra til å skape tillit og samhold – 

avhengig av hvilke budskap de formidler. Sosiale medier spiller også en rolle. 
De brukes av mange til å holde seg informert, diskutere hendelser og bearbei-
de følelser. De som observerer hatefulle ytringer på nett etter et terrorangrep, 
har en sterkere følelse av at samfunnet rundt dem er preget av frykt.

Foto: Henrik Lied, NRK
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Det er viktig å understreke at hvert enkelt terrorangrep har sin egen historie 
og skaper sine egne reaksjoner, til tross for at noen hovedtrekk er like. For 
eksempel ser det ut til at den franske befolkningen reagerte ulikt på de tre 
store angrepene mot landet i perioden 2015–2016. Vår kvalitative studie av 
årene etter terrorangrepene 22. juli tydeliggjør også at det formes spesifikke 
fortellinger om terroren og samfunnets reaksjoner som har betydning for re-
sponsen.
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Terrorhandlinger utfordrer samfunnet og verdigrunnlaget vårt på 
en grunnleggende måte. De kan skape frykt og mistro, splittelse og 
polarisering. Men det motsatte kan også skje: I møte med terror-
handlinger kan samfunnet samles om felles verdier, i protest mot 
terroristenes handlinger og verdier. 

Prosjektet Disruption, Social Capital and Resilience. A Longitudi-
nal and Comparative Approach har samlet forskere fra Norge, Fin-
land, Spania, Frankrike og USA for å undersøke og sammenligne 
hvordan terror og terrortrusler påvirker politisk og sosial tillit og 
samfunnets robusthet i disse fem landene. Vi har gjennomført fle-
re store spørreundersøkelser som kan si oss noe om forskjeller og 
likheter i blant annet hvordan terror og trusler om terror påvirker 
nivået av frykt og tillit i samfunnet. I tillegg har vi gjort egne stu-
dier av kortsiktige og mer langsiktige reaksjoner i befolkningen i 
Norge etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Til sammen gir funnene fra prosjektet nye, viktige innsikter, i et 
internasjonalt komparativt perspektiv, på spørsmålet: Hva påvir-
ker hvordan vi som personer og som samfunn reagerer på terror?

TERROR, FRYKT OG TILLIT


