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Abstract 
 

Antalet väpnade butiksrån ökar. Denna examensuppsats syftar till att 
försöka förstå drabbades upplevelse, samt att undersöka hur �hjälpare� 
kan stödja drabbade. Studiens upplägg, inspirerat av Grundad Teori, 
antar ett fenomenologiskt perspektiv. Studien är en del av projektet 
�Traumatisk Stress i Arbetslivet�. Telefonintervjuer genomfördes med 
drabbade av butiksrån. Informanternas berättelser tydliggör 
butiksrånets karaktär av traumatisk upplevelse. Ungefär hälften av 
informanterna uppgav att de fått visst krisstöd, medan andra inte fått 
något stöd alls. De flesta menade dock att de återhämtat sig efter rånet, 
men kvarstående förändringar kan ses bl.a.  i försämrad grundtrygghet. 
En litteraturgenomgång visar att traumapsykologi är ett nytt 
forskningsområde. För att bedöma individens risk för posttraumatiska 
besvär rekommenderas stress-sårbarhetsmodellen. Skyddande faktorer 
som diskuteras är socialt stöd och känsla av sammanhang tillsammans 
med akuta interventioner och psykoterapeutisk behandling.  
 

Nyckelord: Rån, Trauma, Stressreaktioner, Riskfaktorer, 
Krisintervention 

 
 

Inledning 
 
Med jämna mellanrum påminns vi om människans sårbarhet och ibland också om vår 
förmåga att överleva hemska saker. Slutet på året 2004, när den stora tsunamikatastrofen 
i Thailand inträffade, var en tid då många i Sverige uppmärksammades på vad 
skräckfyllda upplevelser kan göra med oss människor. Många röster hörs också för att 
samhället hårdnar och att allt fler möter oberäkneligt våld eller hot om våld i sin vardag 
(Schulman, 2000). I massmedia kan vi läsa och höra om till exempel allt fler butiksrån 
och värdetransportrån med inslag av våld. I en sammanfattande rapport över 
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krishanteringen i Sverige skriver Schulman (2000) att våldet till och med kan räknas som 
ett folkhälsoproblem som skapar rädsla bland medborgarna och faktiskt skadar många 
fysiskt, men främst psykiskt. 
 
I Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2003 uppgav 18 procent av de tillfrågade 
kvinnorna att de själva utsatts för våld eller hot om våld i arbetet, någon gång under det 
senaste året (Våld och hot i arbetslivet, www.av.se). 10 procent av männen uppgav 
samma orsak. Det syns en signifikant ökning av antalet personer som uppger att hot eller 
våld har orsakat dem besvär i arbetet (Några jämförelser åren 1995-2004 för kvinnor 
och män, www.scb.se). Antalet anmälda arbetsskador av våld eller hot har också ökat 
kraftig under åren 1994-1999 (Våld och hot i arbetslivet, www.av.se). Den vanligaste 
orsaken är hot som lett till en psykisk reaktion, men knappt hälften har angett att orsaken 
varit en akut våldshändelse. Detaljhandeln har näst längst genomsnittlig sjuktid i samband 
med anmälda arbetsskador av hot eller våld. Antalet polisanmälda butiksrån har i 
jämförelse med andra rån samtidigt ökat i antal med över 30 procent under slutet av 
1990-talet, men även under 2000-talet (Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003, 
www.bra.se). Till butiksrån räknas rån mot butik, varuhus, kiosk, bensinstation eller 
dylikt som innehåller moment av hot eller våld (Ekström, 2002). 
 
Anställda inom detaljhandeln kan vid svåra händelser via sitt fackförbund få tillgång till 
hjälp och eventuell behandling vid traumatiska händelser (personlig kommunikation med 
Hans Peter Søndergaard). Kris- och traumacentrum i Danderyd är en mottagning med 
inriktning på traumabehandling som ofta anlitas i sådana ärenden. Tillsammans med IPM, 
Institutet för Psykosocial Medicin, är de part i forskningsprojektet �Traumatisk Stress i 
Arbetslivet�. Avsikten är bland annat att öka förståelsen kring vilka som drabbas extra 
hårt vid våldsamma händelser, identifiera riskfaktorer, samt bidra till ökad empati för 
traumadrabbade personer. Delprojektet �Traumaenkäten� utvärderade konsekvenser av 
rån, våld och hot, samt behandlingsinterventioner inom arbetslivet. Där skickades 5000 
enkäter ut som behandlade trauma till drabbade enligt Handelsanställdas 
medlemsregister, varav 1700 besvarades. 1/5 av dessa hade varit utsatta för just rån.  
 
Efter ett rån blandas många människor in (Sandberg, 2001; Sivertsson, 2003). Det är till 
exempel personer som är först på plats att ta hand om den drabbade. Om händelsen 
inträffar på arbetet rör det sig ofta om företagets krishantering, vilket kan innebära 
uppföljning i form av avlastande samtal, debriefing eller dylikt. Även myndigheter, 
försäkringsbolag och sjukvård blir inblandade samt den drabbades arbetskamrater och 
familj. Gemensamt för dessa �hjälpare� är dock att de alla ställs inför frågan vem som 
behöver hjälp, och vilken hjälp just den enskilde drabbade behöver. Både kliniker och 
forskare talar därför om vikten av att bli bättre på att identifiera riskpersoner för att 
snabbt kunna sätta in stödåtgärder (Schulman, 2000). Gustafsson (2003) konstaterar 
också att förståelse för hur drabbade upplever sin situation underlättar vid bedömning av 
omvårdnadsåtgärder. Detta gör det viktigt att studera hur drabbade själva upplever rånet 
och den hjälp som ges.  
 
Mitt intresse för traumapsykologi väcktes då jag genom värnplikten ställdes inför krigets 
skrämmande verkan. Med en ödmjukhet och häpnad över alla de individer som efter 
krigsupplevelser fortsätter att leva sina liv började jag söka information om debriefing. 
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2004 sökte jag mig därför till en militär utbildning i avlastningssamtal enligt norske Aare 
Holens modell. Psykologutbildningen har sedan fortsatt stimulera min nyfikenhet för 
ämnet. Tilläggas bör även att min terapeutiska utbildning har psykodynamisk inriktning.  
 
 
 
Syfte och frågeställningar 

Denna psykologexamensuppsats avser inom ramen för projektet �Traumatisk Stress i 
Arbetslivet� studera hur just dessa personer drabbades av ett butiksrån och hur vi kan 
förstå deras berättelse. Vad innehåller individens upplevelse och vad är det som blir 
viktigt i �hjälparnas� bemötande? Finns det gemensamma indikatorer som �hjälpare� kan 
fånga upp, för att veta vilka som behöver vidare hjälp? 
 
Följande konkreta frågeställningar har formulerats: 

-  Hur ser den drabbades upplevelse av rånet ut? 
-  Vilken typ av krisstöd har den drabbade fått efter rånet? 
-  Vad har påverkat den drabbade efter rånet? 
-  Vilka tidigare kända riskfaktorer finns i klienternas berättelser? 

 
Historia 

Även inom ett så förhållandevis nytt ämne som traumapsykologi kan man börja med 
�redan de gamla grekerna...� Psykiska sammanbrott efter akuta situationer finns 
nämligen beskrivna redan under antiken och kan betraktas som ett av de äldsta 
psykiatriska tillstånden (Michel, Lundin & Otto, 2001; Weisaeth & Mehlum, 1997). På 
1600-talet skrevs det om en sjukdom som uppstod bland soldater och 1871 benämndes 
tillståndet för �soldier´s heart� (Moreau & Zisook, 2002) eller �irritable heart syndrome� 
(Lärobok Försvarspsykiatri, 1999). Under industrialismens blomning beskrev den 
brittiske läkaren John Eric Erichsen att patienten blev svag, blek och kraftlös, sov dåligt 
och plågades av mardrömmar och försämrad koncentrationsförmåga efter en olycka 
(Weisaeth & Mehlum, 1997). Orsaken tillskrevs en organisk hjärnskada efter exempelvis 
lufttrycksförändringar från exploderande granater och under 1900-talets början fick 
tillståndet beteckningen �granatchock� (Hodgkinson & Stewart, 1998). Inom den 
militära verksamheten utvecklades snart en kunskap om hur reaktionerna kunde se ut och 
under första världskriget dokumenterade den amerikanske psykiatrikern Thomas Salmon 
än idag till stor del gällande principer för behandling av vad han diagnostiserade som 
�traumatisk neuros� eller �krigsneuros�. Behandlingen skulle sättas in snabbt, vara kort 
och ges nära den egna truppen. Först 1915 formulerades det att psykologiska faktorer 
kunde vara orsak i 80 procent av fallen av stridsoduglighet utan synbar skada (Weisaeth 
& Mehlum, 1997). För att tona ned sjukdomsattributet ändrades beteckningen senare 
inom militären till �stridsutmattning� (Lärobok Försvarspsykiatri, 1999).  
 
Den moderna forskningen om trauma kan sägas ta sin början när den akuta krisen för 
första gången i detalj beskrevs av Eric Lindemann efter en brandkatastrof på nattklubben 
Coconut Grove i Boston 1942 (Cullberg, 1975; Michel et al, 2001). Han gjorde 
systematiska noteringar och följde upp efterlevandes upplevelser och reaktioner. Under 
1950-talet studerades krigsoffers upplevelser i Norge och under 1970-talet tog 
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förståelsen ytterligare ett kliv via studier av vietnamveteraner (Weisaeth & Mehlum, 
1997). Detta ledde till att tillståndet konkretiserades till en egen diagnos, posttraumatiskt 
stress syndrom, PTSD, i DSM-III, 1980. Ämnet har därefter genomgått en expansiv 
utveckling. 
 
Sedan 1930-talet fanns en tradition av ärftlighets- och konstitutionstänkande men denna 
bröts av Johan Cullberg (1975) som ansåg att kristillstånd var något normalt 
allmänmänskligt. Han skrev under 1970-talet en av de mest tongivande böckerna inom 
traumapsykologin som inspirerade hälso- och sjukvården att börja inrätta 
krismottagningar (Weisaeth & Mehlum, 1997). Idag utgörs krisberedskapen i flertalet 
svenska kommuner av grupper för psykiskt och socialt omhändertagande, så kallade 
POSOM-grupper, under ledning av socialtjänsten (Lärobok Försvarspsykiatri, 1999). 
Här finns representanter från bland annat skola, kyrka och polis. De flesta landsting har 
även organiserat det som kallas psykologiska/psykiatriska katastrofledningsgrupper, 
PKL-grupper (Michel et al, 2001). De samordnar akutsjukvårdens psykologiska och 
sociala katastrofplaner. PKL-gruppen är sammansatt av personer från till exempel barn- 
och vuxenpsykiatri. Runt om i landet finns även expertcentran som ansvarar för 
kunskaps- och metodutveckling. 
 
Krisen 

Genom våra sinnen, känslor, sociala relationer och inre objektrepresentationer skapar vi 
en föreställning om vilka vi själva är och om hur världen fungerar (Johnson, 1998, 
refererar Horowitz, 1991). När dessa inlärda reaktionssätt och föreställningar inte förmår 
bemästra en livssituation uppstår ett psykiskt kristillstånd (Cullberg, 1975; Hodgkinson 
& Stewart, 1998). Händelsen kan då uppfattas innebära hot mot vår trygghet och fysiska 
existens, vår sociala identitet samt omkullkasta vår möjlighet till grundläggande 
behovstillfredsställelse i livet. Varje människa har sin inre teori om sig själv och 
omvärlden. Varje människa kommer således att reagera på sitt specifika sätt (Park & 
Folkman, 1997). Cullberg (1975) delar därefter in krisen efter vilken sorts utlösande 
faktor det handlar om. Ena kategorin innefattar utvecklingskriser eller livskriser som kan 
ses höra till det normala livet men ändå upplevs som överväldigande. Denna studie riktar 
in sig mot den andra gruppen av mer plötsliga skeenden, så kallade traumatiska kriser. 
Exempel kan vara att utsättas för våld, rån, misshandel eller våldtäkt, vilket uppfattas 
som mycket hotfullt och kan leda vidare till svåra och bestående kris- och 
katastrofreaktioner (Michel et al, 2001; Sandberg, 2001).  
 
En känslomässigt överväldigande händelse benämns inom traumapsykologin med 
begreppet trauma. Den påfrestande faktorn, själva stressbelastningen, benämns stressor. 
(Andersson, Tedfeldt & Larsson, 2000; Hobfoll, 1989; Moreau & Zisook, 2002). 
Stressorerna kan vara av sådan art som naturkatastrofer eller orsakade av människa. De 
av människan orsakade händelserna delas därefter in i olyckor och avsiktliga händelser. 
Avsiktliga händelser kan sorteras i terrorhandlingar, krigshandlingar eller våldsbrott. 
Stressorn kan även graderas efter mild, moderat eller extrem, där extrema stressorer 
definieras av att praktiskt taget alla berörda av traumat utvecklar post-traumatiska 
symtom (Eriksson, 1997; Sandberg, 2001; Weisaeth & Mehlum, 1997). För stressorer av 
avsiktligt, kraftigt våld, används ibland även beteckningen katastrofal stressor. Dylika 
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våldsbrott, där butiksrån kan räknas in, vållar större psykisk skada på grund av att 
förmågan att uppleva tillit och trygghet i mellanmänskliga relationer påverkas 
(Hodgkinson & Stewart, 1998). Situationen kompliceras samtidigt ytterligare av att 
interpersonellt våld drabbar faktorer som självständighet, självrespekt och identitet samt 
leder till fruktan och misstro för relationer generellt. Denna misstänksamhet utgör också 
ett hinder i ett eventuellt mottagande av psykosocialt stöd då �hjälpare�  också kan 
uppfattas som opålitliga.   
 
Traumatiska Stressreaktioner 

En person som drabbas av en akut traumatisk händelse kan reagera på många olika sätt 
(Weisaeth & Mehlum, 1997). Fysiologiska reaktioner är allmän rastlöshet, frossa, 
svettningar, huvudvärk, illamående, hjärtklappning, muntorrhet, kräkningar, svaghet i 
benen och svimningsbenägenhet (Christianson, 2002; Lärobok Försvarspsykiatri, 1999). 
Vissa sinnesförnimmelser blir kristallklara och uppfattas detaljrikt medan andra 
upplevelser minskas eller till och med blockeras. Förmågan att bedöma tid minskas och 
tankarna snurrar. Personen kan sysselsätta sig med helt orelevanta uppgifter eller fastna i 
en tanke som utestänger nytillkommen information (Johnson, 1998). 
 
Som följd av en traumatisk händelse kan akut stressyndrom utvecklas (Sandberg, 2001). 
Detta är inget sjukligt utan normala reaktioner på onormala händelser. Kort efter den 
omvälvande händelsen kan den drabbade upprepade gånger återuppleva traumat, få 
ångestsymtom eller drabbas av överspändhet. Andra reaktioner är bortdomnande av 
verklighet och känslor, humörsvängningar, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter 
(Counseling Center for Human Development: 
http://usfweb2.usf.edu/counsel/default.htm). Förhöjd vaksamhet på alla tecken till 
förestående hot kan leda till överkänslighet för olika sinnesintryck. Händelsen kan även 
väcka skuldkänslor att man svikit ett ansvar (Hodgkinson & Stewart, 1998). Idag talar 
man om att de här reaktionerna kan pågå upp till en månad efter händelsen (Sandberg, 
2001). 
 
Parallellt med akut stressyndrom kan den plötsliga krisen delas in i chockfas, 
reaktionsfas/reparationsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas (Cullberg, 1975; 
Lärobok Försvarspsykiatri, 1999; Sandberg, 2001; Weisaeth & Mehlum, 1997, m.fl.). 
Faserna tänks då vara på varandra följande, men mer längs ett kontinuum än distinkt 
avgränsade. I chockfasen, som kan pågå upp till ett dygn, försöker individen hålla 
verkligheten ifrån sig med all kraft. Inombords råder kaos, även om beteendet kan tyckas 
samlat. Minnesförluster förekommer också. Reaktionsfasen kan sträcka sig över flera 
veckor och upp till ett år. Det är nu den drabbade börjar öppna ögonen för det skedda. 
Försvarsmekanismer mobiliseras och individen börjar försöka finna en mening i det som 
hänt vilket kan resultera i kraftfulla känsloutbrott. Under bearbetningsfasen lämnas det 
akuta skedet och traumat upptar nu inte hela den inre världen. Glädjen i livet kan börja 
återupptas. Nyorienteringsfasen fortgår resterande tid av livet och individen kan anlägga 
flera perspektiv på traumat.  
 
För vissa individer fortsätter symtom att utgöra ett lidande långt efter det skedda traumat 
(Sandberg, 2001). Om reaktionerna inte minskat i styrka under en månads tid kan ett 
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kroniskt posttraumatiskt tillstånd utvecklas. I DSM-IV finns den psykiatriska diagnosen 
posttraumatiskt stress syndrom, PTSD (efter engelskans posttramatic stress disorder) 
(DSM-IV, APA, 1994). Elklit och Brink (2004) menar att PTSD ofta används i 
litteraturen om ohälsa efter extrem traumatisering och är en vanlig utgångspunkt i 
flertalet studier. Viktigt att notera är att diagnosen PTSD är ny och ibland omdiskuterad 
(Moreau & Zisook, 2002). Den används ibland både för ett akut tillstånd och för ett 
kroniskt, där symtomen pågått mer än tre månader (DSM-IV, APA, 1994). Diagnosen 
innehåller alltid kravet att individen ska ha varit utsatt för en traumatisk händelse. Tre 
grupper av huvudsymtom finns: a) Återupplevande i drömmar eller som �flash-backs� 
där personen  tror sig vara tillbaks i situationen (Hodgkinson & Stewart, 1998; Michel et 
al, 2001). En förklaring till dessa är att många små utbrott av återminnanden varje gång 
startar reaktioner i hjärnan. En automatiserad kedja av bilder och reaktioner bildas som 
sedan kan slå på även utan stimuli i form av att händelsen åter kommer över den 
drabbade. b) Undvikande av stimuli som associeras med traumat. Det kan vara platser, 
minnen, sinnesintryck eller beteenden som påminner om det skedda. 
Undvikandebeteendet ökar därefter då rädslan generaliseras. Rädsla är en biologiskt 
primitiv känsla som tycks särskilt svår att utsläcka. Undvikande av stimuli leder ofta till 
att personen även börjar dra sig undan andra människor och risken för utanförskap är 
stor. c) Överspändhet av ihållande karaktär som sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter, vaksamhet, lustlöshet eller begränsad affektillgång.  
 
Prevalens 
Risken att under sitt liv drabbas av PTSD, livstidsprevalensen, i Sverige, angavs år 2004 
till 7,4 procent för kvinnor och 3,6 procent för män. Totalt ger det 6,9 procent (Frans, 
Rimmö, Åberg, Fredrikson, 2004). Både risken att drabbas av PTSD och stressnivån var 
väsentligt högre för personer födda utomlands. Det kan samtidigt anses vara vanligt att 
drabbas av ett trauma under sitt liv och det leder vanligtvis inte till PTSD. Risken anses 
dock större efter sexuella och fysiska övergrepp. Minst risk att drabbas av PTSD, är det 
för dem som råkat ut för en trafikolycka. Uppgifterna på livstidsprevalensen för att 
drabbas av ohälsa efter ett trauma varierar således beroende på vilken typ av stressor 
som avses. Michel et al (2001) uppger till exempel 22 procent för vulkanutbrott, 29,8 
procent för våldtäkt och 17,9 procent för traumatisk händelse i allmänhet. Andra 
uppgifter ger en generell livstidsprevalens på 1- 2,6 procent (Frans et al, 2004; Michel et 
al, 2001) eller för Nord Amerika 8 procent (Brewin, McNally & Taylor, 2004). Över 
samtliga redovisade studier finns en könsskillnad där kvinnor ligger högre. I den 
amerikanska studien var exempelvis andelen 10,4 procent för kvinnor och 5 procent för 
män. Mätningar efter fysiska våldbrott i USA gav livstidsprevalens på 23 procent att 
drabbas av PTSD (Elklit & Brink, 2004).   
 
Förklaringsmodeller 

Psykodynamisk förklaringsmodell 
Vid en psykodynamisk förankrad teorigrund förklarar man krissymtom utifrån individens 
mentala inre värld. Hotet kan objektivt tyckas irrationellt och endast på symbolisk nivå 
likna tidigare upplevda hot och ändå väcka starka känslor (Michel et al 2001). Mot detta 
inre, och på så vis osynliga, hot finns inga yttre säkerhetsåtgärder och känsla av att fara 
fortfarande föreligger uppstår. Detta kan leda till både undvikande och överspändhet. 
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Vid extrema trauman förloras ett inre empatiskt objekt och gamla minnen av relationer 
ses inte längre som användbara (Varvin & Rosenbaum, 2003). Individen tappar förmåga 
att härbärgera upplevelsen av både traumat och vardagliga relationer. Fantasier kring 
traumat utvecklas lätt och underhåller rädslan (Cullberg, 1975). Utgångspunkten är att 
människan skyddar sin inre självbild med att använda psykologiska försvarsmekanismer. 
Dessa hjälper individen att långsamt närma sig innebörden utan att det blir allt för 
smärtsamt och är tidvis funktionella. Tomhetskänsla direkt efter en händelse kan till 
exempel förklaras som ett psykologiskt förnekande (Michel et al, 2001). När 
mekanismerna inte längre fungerar lika effektivt uppstår stressreaktioner. Om 
bortträngningen sätts ur spel kommer exempelvis minnen att komma fram på medveten 
nivå som återupplevanden.  
 
Biologisk förklaringsmodell 
Samtida forskning har intresserat sig allt mer för den biologiska förklaringsmodellen 
(Weisaeth & Mehlum, 1997). Här förutsätts att psyket har sin bas i kroppen och att 
psykiska trauman ofta är en del av fysiska trauman och tvärt om (Christianson, 2002). 
Vid allvarlig påfrestning inleds psykobiologiska processer i centrala nervsystemet och 
fysiologiska mekanismer tar över framför inlärda beteenden. Att ställas inför ett trauma 
är att ställas inför konsekvenserna av kroppens hormonella reaktioner. De viktigaste 
områdena i hjärnan är, i detta sammanhang, det limbiska systemet inklusive thalamus, 
hippocampus och amygdala då dessa svarar för känslor kopplade till våra minnen 
(Søndergaard, 1999). Hypotalamus är central då den via hypofysen styr den för 
stressreaktioner viktiga kortisolutsöndringen. En hypotes är att hippocampus tar skada 
av en hög utsöndring av kortisol under traumat. Dess förmåga att placera minnen korrekt 
i tid och rum försämras och leder till osammanhängande upplevelser av händelsen. När 
detta kombineras med att amygdalas �känslominnen� tycks svårare att glömma än 
vanliga minnen frigörs lätt påträngande emotionella reaktioner. Om man adderar att 
thalamus i en extrem situation endast hinner dirigera vissa av de sensoriska stimulina rätt 
kan man förstå hur obearbetade upplevelser tränger sig på och ger PTSD symtom. 
Tomhetskänslan i chockfasen förklaras här med att överstimulering av hjärnan utlöser en 
blockad av delar av det limbiska systemet (Michel et al, 2001). Likaså kan extrem 
trötthet vara en naturlig effekt av en kraftig och snabb höjning av kortisolnivå under 
stresspåslaget. Vid PTSD tycks istället en negativ feedback ske som gör kortisolnivåerna 
mindre dynamiska och snarare låga. Studier med magnetröntgen har visat att individer 
med PTSD kan ha en minskad volym på hippocampus (Bremner, 1999; Brewin et al, 
2004; Wignall et al, 2004). En slutsats är att den traumatiska stressen kan leda till 
neurobiologiska förändringar, medan andra i detta finner stöd för att detta är en genetisk 
faktor innan händelsen.  
 
Inlärningsteoretisk förklaringsmodell 
Utgångspunkten för en inlärningsteoretisk förklaringsmodell är att vi alltid lär in samband 
mellan olika stimuli. Det skapas då en responsförväntan utifrån givna stimuli (Weisaeth & 
Mehlum, 1997). PTSD förklaras genom att traumat inledningsvis är ett obetingat stimuli 
och att symtomen blir den betingade respons som utlöses av minnesassociationer som 
blivit till utlösande stimulin (Frans et al, 2004). Exempelvis har Paunovic, Lundh och Öst 
(2003) visat att brottsoffer som utsatts för våld och diagnostiserats med PTSD, är bättre 
på att minnas fientliga ansikten än personer som inte utsatts för våldsbrott. Det har då 
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bildats en inlärd tendens att ständigt uppmärksamma fientlighet i andra människors 
ansikten, och känslan av allvarligt pågående hot upprätthålls även i vardagen. Detta kan 
jämföras med hur andra ångeststörningar som social fobi och agorafobi fungerar. 
 
Existensiell förklaringsmodell 
Vid ett extremt trauma ställs det mesta på sin spets. Den drabbades syn på sig själv och 
andra i världen ifrågasätts och individens livsåskådning kan få stor betydelse för hur man 
reagerar efteråt (Weisaeth & Mehlum, 1997). För att fungera i omgivningen och kunna 
relatera till andra människor behöver vi en viss tilltro till att världen är god och trygg 
(Sandberg, 2001). Inom ett existentiellt perspektiv tänker man sig att vissa individer 
troligen är mer övertygade om att världen är rättvis och trygg. Dessa individer utsätts för 
en större kontrast och chockas förmodligen mer vid ett trauma. Stöd för dessa 
tankebanor finns i historiska jämförelser, där det tycks som om smärtsamma upplevelser 
tolkades som oundvikliga och meningsfulla i tidigare tidsåldrar (Weisaeth & Mehlum, 
1997). I dagens högteknologiska samhälle och utvecklade vetenskap anser sig många 
kunna kräva att tillvaron ska vara under kontroll. Vid ett trauma kan dessutom den 
sociala situationen förändras och familjens skyddsnät kan rubbas med konsekvenser långt 
efter att traumat avslutats (Cullberg, 1975). Symtomen tolkas då  som tecken på en mer 
omfattande livskris. 
 
Adaptionsperspektivet 
Oavsett förklaringsmodell kan man anlägga ytterligare ett perspektiv på traumatiska 
reaktioner. Stressreaktionerna lyfts fram som ett naturligt försök att anpassa sig och 
bemästra situationen (Weisaeth & Mehlum, 1997). Jag har funnit att många 
traumaforskare antyder ett dylikt synsätt, men få uttalar det. Till exempel nämner Elklit 
och Brink (2004) att samma faktorer påverkar naturligt tillfrisknande som insjuknande av 
PTSD. Paunovic, Lundh och Öst (2003) förklarar den funna minnestendensen för 
fientliga ansikten hos brottoffer med att denna funktion kan vara avsedd för att de 
drabbade ska känna igen en farlig förövare och därmed kunna förhindra nya överfall. 
Effekterna av traumat hjälper dem att upptäcka verklig fara, men skapar även negativa 
konsekvenser i vardagen. Ångest kan till exempel då ses som en förberedelse inför fara 
och nedstämdhet kan ses som ett sätt att spara energi samtidigt som det fungerar som en 
hjälpsignal. Användandet av försvarsmekanismer, som isolering av känslor, hjälper 
individen att i lagom portioner närma sig upplevelsen. Tendensen att återuppleva och 
behöva uppta sitt inre med händelsen kan därmed ses som ett naturligt reparationsförsök 
att smälta ett våldsamt intryck (Christianson, 2002). En form av naturlig exponering 
uppstår och ger möjlighet att släcka ut och omvärdera uppkomna rädsloscheman 
(Hodgkinson & Stewart, 1998). Upprepningen ger möjlighet att bemästra här och nu, när 
resurserna är större, det som inte gick att hantera där och då. Ibland överdrivs dock 
funktionerna så att de inte längre blir ändamålsenliga och resulterar i ett rigitt mönster av 
PTSD-symtom.  
 
Behandling 

Det finns mycket skrivet i litteraturen kring metoder för att förhindra ohälsa hos individer 
som drabbats av en överväldigande händelse. Svensk kartläggning över forskning på 
området konstaterar dock att studier över traumabehandling ofta är av dåligt kvalitet 
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(Schulman, 2000; Larsson, Andersson, Lundin, Michel & Tedfeldt, 1998). Trots allt 
tyder undersökningar på att tidiga psykologiska insatser minskar risken för följdtillstånd 
som PTSD och att bristfälligt stöd ska anses vara en allvarlig riskfaktor för utvecklingen 
av PTSD. Tidiga psykologiska insatser brukar delas in i kamratstöd, avlastningssamtal 
och debriefing (Larsson et al, 1998). Primärt syfte för dessa tre är att minska fysiskt och 
psykiskt lidande efter traumat samt ge tillfälle att uttrycka sina upplevelser. Samtidigt ges 
tillfälle att informera om vanliga eventuellt kommande reaktioner och undersöka behovet 
av mer stödjande insatser (Sivertsson, 2003).  
 
Kamratstöd används här i bemärkelsen akut omhändertagande. Det kan exempelvis vara 
när någon kamrat finns till hands och pratar med den drabbade i anslutning till händelsen 
(Larsson et al, 1998). Behovet av medmänsklig kontakt är i dessa situationer stor och 
råd till hjälparen är att visa närhet, att hålla om ifall den drabbade är komfortabel med 
det, att lyssna med inlevelse och ge information på en enkel, konkret nivå. Den drabbades 
upplevelse ska tas på allvar. Kamratstödet kan även vidare fortsätta i en stödjande 
kontakt en tid efter händelsen. Ibland används även begreppet defusing med motsvarande 
innebörd. Graden av organisering är då oftast något högre och en drabbad grupp får 
möjlighet att prata av sig.  
 
Sandberg (2001) riktar sig i sin bok till organisationer och arbetsplatser. Där konstaterar 
han att avlastningssamtal är en vanlig krisintervention. Han hävdar vidare att denna typ 
av samtal har visat sig ha stor betydelse för att hjälpa drabbade efter exempelvis olyckor, 
rån eller annat våld på arbetsplatsen. Det är vanligt att närmaste chef, eller motsvarande, 
tar initiativ till avlastningssamtal samma dag som händelsen ägt rum. Samtalsledararen 
lotsar genom händelseförloppet och tillfälle ges att berätta om upplevelsen. 
Avlastningssamtal hos fredsbevarande soldater har i studier förefallit ha gynnsam effekt 
(Larsson et al, 1998).  
 
Redan under andra världskriget utvecklade den amerikanske brigadgeneralen Marshall en 
debriefingmetod (Larsson et al, 1998). Debriefing definieras som ett strukturerat 
gruppsamtal och leds av en utomstående handledare i syfte att ge möjlighet till 
bearbetning av händelsen. Samtalet innehåller olika faser där traumasituationen belyses 
faktamässigt, tankemässigt och känslomässigt. Samtalet sker ett antal dagar efteråt. 
Deahl (2000) sammanfattar forskningen på debriefing och skriver att det som kallas 
debriefing trots den strukturerade karaktären varierar mycket i innehåll. Det har ändå 
kommit att bli rutin på många ställen i Skandinavien och speciellt inom bankväsendet. Få 
bra randomiserade studier finns och det kan anses som osäkert om debriefing på något 
sätt minskar risken för långtida psykologiska sjukdomar efter ett trauma (McNally, 
Bryant & Ehlers, 2003). Några studier, hävdar Deahl (2000), tyder på att det finns 
kortsiktiga vinster, men att det saknas resultat på lång sikt. Det har förekommit, en 
ibland hätsk, debatt om debriefingens vara eller inte vara. Risker finns med att vissa 
drabbade inte är redo för att möta sitt trauma och därför blir sekundärt traumatiserade av 
sessionerna. De som behöver kan till och med hindras att få adekvat hjälp tillräckligt 
snabbt eller så tenderar debriefingen att ske mot deras vilja. Samtidigt finns det utanför 
forskningen många kliniskt intressanta berättelser från deltagare som upplevt det skönt 
att få tröst i normalisering och realisering av händelsen. Trygghet hos ledare och grupp, 
samt kamratskap är enligt en studie av Larsson et al (1998) de verksamma faktorerna i 
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debriefing.  
 
 
  
Professionell traumabehandling 
En professionell behandling av en svårt traumatiserad person antar ett större 
helhetsperspektiv på individen än den akuta krisinterveneringen (Brewin et al, 2004; 
Weisaeth & Mehlum, 1997). Tanken är, förutom symtomlindring, att återskapa 
tryggheten för att sedan rekonstruera händelsen och få dissocierade traumafragment att 
bilda en komplett historia. Syftet är även att återinfoga individen i samhället. I 
litteraturen återkommer ett antal behandlingsmodeller som effektiva vid behandling för 
PTSD. Hembree, Street, Riggs och Foa (2004) sammanställer flera kända 
traumaforskares studier och hävdar att de som bevisats effektiva är exponeringsterapi, 
kognitiv terapi, �stress inoculation training� (SIT) samt �eye movement desensitization 
and reprocessing� (EMDR). Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala skriver i 
sitt vårdprogram (Bergh Johannesson & Lundin, 2005) att rekommenderad behandling 
efter en traumatisk upplevelse är kontaktetablering, bedömning av psykofarmaka och 
därefter psykoedukativ information om stressreaktioner samt traumafokuserad terapi 
som kognitiv beteendeterapi (KBT) eller EMDR, kompletterat med kreativa terapier som 
bildterapi eller hypnosbehandling. 
 
Exponeringsterapi bygger på att individen försiktigt utsätts för sina minnen och detalj för 
detalj genomlever händelsen (Rogers & Silver, 2002). Efterhand minskar responserna 
genom utsläckning vid upprepad presentation av rätt stimuli. För att underlätta detta kan 
ångestmotverkande tekniker som avslappning hjälpa. Paunovic (2002) presenterar 
�prolonged exposure counterconditioning� där även toleransen för traumaexponering 
bearbetas genom att terapeut och patient först tränar på positiva livssituationer. 
Exponeringsterapi anses främst minska återupplevanden och överspändhetssymtom, 
medan det inte finns lika klara resultat för undvikande symtom (Rogers & Silver, 2002).  
 
Inom den kognitiva terapin använder man samtal för att via ord närma sig och gå igenom 
patientens föreställning kring traumat. En förklaring av den verksamma mekanismen i 
kognitiv traumaterapi antas vara att minnen och upplevelser kring traumat ligger kvar i 
det perceptuella minnet (SAM: �situationally accessible memories�) och via detaljerad 
rekonstruktion förmås övergå till ett mer medvetet minnessystem (VAM: �verbally 
accessible memories�) för att där lagras och svara på stimuli istället. På så vis skulle 
påträngande minnesbilder försvinna (Brewin et al, 2004). 
 
SIT är en strukturerad KBT-teknik som innefattar information om stressreaktioner, 
djupavslappning och andningsövningar (Foa, Rothbaum, Riggs & Murdock, 1991). Med 
hjälp av detta tränas patienten att stoppa negativa tankar och förbättra sina 
tankestrategier och hanteringssätt av traumat. I en studie av genomförd av Foa et al 
(1991) konstateras att SIT, direkt efter avslutad behandling, gav bättre resultat än 
exponering. Vid sex månaders uppföljning gav exponering bättre resultat, även om båda 
fortfarande visade signifikanta resultat. 
 
EMDR introducerades 1989 och har sedan dess fått stor genomslagskraft vid behandling 
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av traumatiska upplevelser (Rogers & Silver, 2002). EMDR kan tyckas vara en variant 
av exponeringsterapi men är friare till sin struktur, inriktad mer på känslor än ångest och 
innehåller ett större omprocessande av tankestrukturer, enligt Rogers och Silver (2002). 
Patienten instrueras att fritt identifiera den del av traumat som för tillfället är mest 
obehagligt. Därifrån går man vidare och undersöker uppfattningar kring denna. Medan 
patienten fokuserar på dessa tankar ombeds han eller hon att följa terapeutens finger fram 
och tillbaks med ögonen. Terapeuten kan även använda sig av beröring istället för 
ögonrörelser. Hur EMDR fungerar vet man idag inte (Malmström, 2005), men studier på 
våldtäktsoffer, våldsoffer och övergrepp i barndomen har visat god effekt (Carlsson, 
2005). Vanligt är förklaringsmodeller motsvarande den kognitiva terapin, men där 
integration av upplevelserna tycks underlättas av den samtidiga fokuseringen på inre 
svåra upplevelser och yttre sensorisk stimulering. Processen jämförs med det man tror 
sker under REM-sömnen (Rapid Eye Movement-sömn). 
 
I litteraturen finns det ytterst lite skrivet om psykodynamisk traumaterapi (Kellert & 
Beal, 1997; Rauch & Cahill, 2003). Kännetecknande för denna terapiform för 
traumabehandling är en korttidsmetod där fokus ligger på att skapa möjlighet att nå det 
omedvetna och göra det medvetet. Hodgkinson och Stewart (1998) betonar begreppet 
att �arbeta igenom� meningsskapandet kring traumasymtom, men också den innebörd 
händelsen fått för personen som helhet och dess livsupplevelse. Det är ett bredare 
angreppssätt där avsikten är att infoga den traumatiska händelsen i individens hela 
livsbild med en insikt om hur barndomens upplevelser har påverkat hur man har hanterat 
traumat (Bission & Andrew, 2005). Målet är dock begränsat till att ändra tillståndet, inte 
hela personligheten. Stöd för effektivitet hos psykodynamisk terapi är mycket litet, 
alternativt saknas, samtidigt som det påpekas att den psykodynamiska traditionen måste 
bli bättre på att infoga ny traumakunskap och utveckla forskningen kring verksamma 
mekanismer (Brom, Kleber & Defares, 1989).   
 
Medicinering 
Medicinering kan bli aktuellt för att individen ska orka genomföra övrig behandling, för 
att dämpa ångest och återfå sömnrytm (Cooper, Carty & Creamer, 2005). Forskningen 
kretsar mest kring tricykliska antidepressiva preparat och serotoninupptagningshämmare, 
SSRI-preparat. Dessa anses vara förstahandsval. Då behandlingarna ofta är långa 
poängteras att beroendeframkallande preparat måste undvikas (Michel et al, 2001). Hur 
medicinerna fungerar är ännu oklart men studier på fluoxetin (SSRI) tyder på att det inte 
är den antidepressiva effekten som är betydelsefull utan förmågan att sätta igång 
känslolivet (van der Kolk et al, 1995). PTSD-patienten får på så sätt stöd i att hantera 
uppkomna känslor.  
  
Övrig stödverksamhet 
I Sverige finns även frivilliga organisationer till hjälp för drabbade. I Brottsofferjourernas 
Riksförbunds (BOJ´s) regi finns ett antal lokala kontor och telefonlinjer dit brottsoffer 
kan vända sig (www.boj.se). Här finns det någon att prata med och de kan ge 
information, stöd och hjälp kring polisanmälan, rättegångar, ekonomisk ersättning och så 
vidare. Det finns även brottsskadeersättning att få från staten då brottet har inneburit en 
allvarlig kränkning av person, frihet eller frid (Broschyr från brottsoffermyndigheten, feb 
2005). Butiksrån anses vara kränkande, och därmed ersättningsberättigat. 
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Riskfaktorer 

Det kan vara svårt att bedöma vilka individer som behöver fortsatt hjälp efter en starkt 
traumatisk händelse (Schulman, 2000). Intresset inom vetenskapen har därför varit stort 
om de faktorer som förebådar senare psykiatriska problem. Mest omfattande litteratur 
finns på temat samband mellan riskfaktorer och PTSD. De definitioner av PTSD som 
används varierar dock och studierna är sällan jämförbara på grund av detta. Harrison och 
Kinner (1998) delar upp faktorer som försvårar bearbetningen av traumat i tre grupper: 
faktorer föregående traumat, traumafaktorer samt post-traumatiska faktorer. Det är 
oftast samma faktorer som återkommer. Vissa studier finner samband medan andra inte 
finner detta. Orsaken till denna osäkerhet i litteraturen tillskrivs ofta studiernas 
bristfälliga upplägg och begränsade omfattning. 
 
Faktorer föregående traumat 
Harrison och Kinner (1998) menar att egenskaper relaterade till individen ofta tenderar 
att anges som orsak till variationen över stressreaktioner. a) Ålder är ett exempel på en 
sådan personegenskap (Johnson, 1998; Michel et al, 2001; Schulman, 2000). Barn anses 
lättare få svårigheter efter ett trauma då den psykiska strukturen ännu inte fått tillräckligt 
skyddande funktion. Tonåringar kan ha en föreställning om odödlighet som orsakar en 
kraftig konfrontation med upplevelsen under traumat. Åldringar kan i sin tur drabbas hårt 
då hormonpåverkan kan bidra till sämre kroppsliga förutsättningar.  
b) Könets inverkan på risken att drabbas av PTSD diskuteras också av många (Elklit & 
Brink, 2004; Frans et al, 2004). Det har rapporterats att kvinnor oftare än män tycks 
drabbas av PTSD. Vissa forskare förknippar kvinnors tendens att oftare drabbas av 
PTSD med att de eventuellt har en ökad sårbarhet för emotionell stress och högre 
förmåga att forma just emotionella minnen. c) Ärftlighet, beskriven som en förutbestämd 
sårbarhet, återkommer i flertalet artiklar (Frans et al, 2004). Nedsatt neurokognitiv 
förmåga före traumat förklaras som en genetisk risk, liksom låg förmåga till 
uppmärksamhet och låg begåvningsnivå. d) Psykiska problem och då särskilt introvert 
eller neurotisk personlighet samt antisocial personlighetsstörning återkommer ofta som 
andra riskfaktorer (Larsson et al, 2000; Michel et al, 2001). e) Tidigare låg självkänsla, 
är ytterligare en faktor föregående traumat som visat sig korrelera med sämre hälsa hos 
anställda sex månader efter bankrån i Nederländerna (Kamphuis & Emmelkamp, 1998). 
f) Gustafsson (2003) skriver att låg inkomst, enligt amerikanska studier, också ökar 
risken för PTSD.  
 
Det är även vanligt att tidigare obearbetade trauman anges som prediktor för senare 
posttraumatiska besvär (Gustafsson, 2003; Hembree et al, 2004; Schnurr, Lunney & 
Sengupta, 2004; Schulman, 2000). Inom den psykodynamiska traditionen hävdas det att 
posttraumatiska reaktioner inte enbart kan förklaras just utifrån händelsen (Weisaeth och 
Mehlum, 1997). Man talar då om överdeterminering av traumat där tidigare olösta 
konflikter och trauman från livshistorian ger extra tung innebörd åt det skedda.  
 
Även om dessa faktorer som nämnts spelar roll för hur den drabbade hanterar traumat, 
finns det exempel i litteraturen på att faktorer föregående traumat inte korrelerar med 
stressnivån efteråt, eller utgör en mycket liten del av förklarad varians (Frans et al, 2004; 
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Harrison & Kinner, 1998).  
Traumafaktorer 
Faktorer under själva traumat anges exempelvis vara att ha kraftiga reaktioner med 
dissociativa inslag under traumat (Eriksson, 1997; Kamphuis & Emmelkamp, 1998; van 
der Kolk et al, 1995). Kraftigt upplevt dödshot samt fysisk skada under traumat, anger 
flera forskare vara observandum (Harrison & Kinner, 1998). Vid händelser som innebär 
att den drabbade ställs inför döda kroppar ökar också risken för att senare utveckla 
PTSD-liknande tillstånd (Miller, 2004). Elklit och Brink (2004) studerade våldsamma 
överfall och fann att dissociation och hot under överfallet stod för 56 procent av 
förklarad varians vid PTSD. En svensk studie fann att typ av trauma förklarade 16,7 
procent samt frekvens och intensitet 23,3 procent (Frans et al, 2004). Michel, Lundin 
och Otto (2001) hävdar å andra sidan att forskning inte har lyckats visa något klart 
samband mellan typ och varaktighet av traumaexponering och risk att utveckla PTSD.  
 
Post-traumatiska faktorer 
Flera nämner att otillräckligt psykologiskt och socialt stöd ökar risken för sämre 
hanterande av en skräckfylld händelse (McNally et al, 2003; Schulman, 2000). I samband 
med detta anges att ensamhet är en riskfaktor (Sandberg, 2001, Lärobok 
Försvarspsykiatri, 1999), vilket kan vara en bakomliggande förklaring till att äldre 
människor drabbas hårdare psykiskt vid traumatiska upplevelser. Färre jämnåriga och ett 
sämre fungerande socialt nätverk bidrar till sämre mående vid ett trauma (Michel et al, 
2001).  
 
Skyddande faktorer 

Parallellt med forskning kring vilka riskfaktorer som finns för kraftiga posttraumatiska 
stressreaktioner, framkommer ett antal skyddande komponenter. En samstämmighet 
tycks finnas kring att socialt stöd är den skyddsfaktor som reducerar posttraumatisk 
stress bäst (Harrison & Kinner, 1998; Michel et al, 2001). Känsla av sammanhang 
(KASAM) är ett annat begrepp som introducerades av Antonovsky (1991). Begreppet 
betonar förutsägbarhet. Om individen kan uppleva att världen är förutsägbar och har en 
hög tilltro till att saker kommer att gå så bra som möjligt finns förutsättningar för god 
stresshanteringsförmåga. Händelser tolkas utifrån: a) Begriplighet, där ordning och 
klarhet råder i motsats till kaos och oförklarliga händelser. b) Hanterbarhet, vilket är den 
subjektiva upplevelsen av att klara av att möta livet. c) Meningsfullhet syftar på känsla 
av mening och vilja till engagemang i individens liv. Sentida forskning tycks lyfta fram 
just känslan av sammanhangs skyddande effekt mot långvariga posttraumatiska 
stressreaktioner (Benight & Bandura, 2003; Eriksson, 1997; Larsson et al, 1998). 
Forskningen lyfter även fram på vilket sätt individen bemöter, försöker bemästra och 
anpassar sig till både inre och yttre hot (Michel et al 2001; Weisaeth & Mehlum, 1997). 
Detta kallas personens kopingstrategier. Dessa går endast delvis att påverka med viljan 
och är ett förhållningssätt som ofta inte är medvetet för oss utan beror på arv och miljö. 
De mest diskuterade strategierna är emotionell koping och problemlösande koping. Vid 
emotionell koping är det känslomässiga reaktioner och psykologisk bearbetning som 
dominerar, man funderar och bearbetar. Vid problemlösande koping använder individen 
tekniskt kognitiva funktioner för att lösa dilemman och tendensen är att agera. Forskning 
har visat att kvinnor generellt tycks använda sig mer av emotionella strategier och män 
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mer av problemlösande angreppssätt. Benight och Bandura (2003) utgår ifrån att varje 
människa har tankar kring om man är kapabel att klara av situationer. Har vi låg tilltro till 
vår förmåga att klara oss, ökar svårigheterna och vi uppfattar möjliga hot och rädslor 
överallt. Hur vi tar oss an händelsen påverkar således också hur vi kommer att må. 
Högre tilltro till hanterbarhet ökar även benägenheten att agera i stressfyllda situationer 
så att individen tar tag i sitt liv när det krisar vilket underlätta tillfrisknandet. Detta tycks 
gälla generellt för olika typer av traumatisering. För en person med hög känsla av 
sammanhang är sannolikheten större att använda en problemfokuserad kopingstrategi. 
Exempel kan vara att återvända till brottsplatsen och träna att vara i påminnande miljö. 
En dylik person tenderar även att se symtomen som övergående istället för som en 
sjukdom (Sivertsson, 2003). Kamphuis och Emmelkamp (1998) fann i sin studie om 
bankrån att sämre kopingstrategier resulterade i sämre hälsa efter ett trauma. Harrison 
och Kinner´s (1998) resultat pekade mot att de som hade hög tro på egen sårbarhet och 
de som hade undvikande, mer emotionella, kopingstrategier rehabiliterades sämst efter 
ett väpnat rån. De individer som använde sig av problemfokuserade lösningsstrategier 
ansåg sig däremot fungera bättre. 
 
Stress-sårbarhetsmodellen 
En förklaringsmodell som kombinerar både risk- och skyddsfaktorer är stress-
sårbarhetsmodellen (Lazarus, 1991). Den anger att ärftlighet, uppväxtmiljö och 
fosterpåverkan samverkar till en generell sårbarhet och styrka. Under en specifik 
livssituation som skapat en viss motståndskraft tillkommer så ett trauma med viss 
stressnivå. Beroende på aktuell sårbarhet och motståndskraft kommer traumat att utgöra 
en viss påfrestning. Vid låg motståndskraft behövs endast låg stressnivå hos stressorn för 
att resultera i kris, kanske med psykiatriska symtom. En annan individ med hög 
motståndskraft klarar sig alltså just då bättre. Vid mycket hög nivå av stress kommer 
även den med hög motståndskraft att drabbas. Starka katastrofer genererar således 
posttraumatiska reaktioner, oavsett ålder, kön, mental träning med mera (Eriksson, 
1997). 
 

Metod 
 
Detta arbete har avsett att ta en fenomenologisk ansats, med syfte att kvalitativt söka 
förstå individers upplevelser. Tanken är att se världen ur deras glasögon. Människan 
tänks få sin mening i livet via relationer. Utgångspunkten har således varit att det bästa 
sättet att förstå och förklara en komplex social verklighet är genom undersökande 
interaktion med människor. Forskaren bör då själv vara en aktör som samverkar och 
genom samtal deltar i en relation till den undersökta individen. Grundad teori, i enlighet 
med Guvå och Hylander (2003), har varit bas i idéfas, bearbetning och analys. Framtagna 
begrepp har därmed kunna modifieras och �upptäckas på nytt� allt eftersom 
forskningsprocessen framskridit. I studien tillämpades denna anda genom att mitt möte 
med drabbade människor alltid förutsattes påverka materialet. Exempel kan vara genom 
min framställning av projektet, valda frågor eller tonläge. Att någon lyssnar och ställer 
frågor tänktes också i sig kunna förändra den egna upplevelsen och synen på sin 
situation, särskilt vid traumatiska händelser. Frågeställningarna har riktat in sig mot 
mönster i interaktiva skeenden och sociala händelser samt sökte utifrån specifika 
livsupplevelser generella processer. Detta, hävdar Guvå och Hylander (2003), gör studier 
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extra lämpliga för Grundad teori. Kunskapen som framträder blir då intersubjektiv, enligt 
Kvale (1997). Den blir både den intervjuade och intervjuarens egendom. Starrin, 
Larsson, Dahlgren och Syrborn, (1991) menar att Grundad teori också syftar till 
teorigenerering på empirisk grund. Då studien, på grund av psykologexamensuppsatsens 
begränsande karaktär, inte avser helt omfattas av Grundad teori, förväntas inga 
fullständiga teorier skapas, utan snarare bilder av processen kring rånet. 
 
Processen fram till slutsatser har varit cirkulär med litteratursökning, datainsamling, 
databearbetning och analys parallellt. Enligt Grundad teori är syftet att utifrån empiriska 
data förklara och förstå en social process och �...ge nya perspektiv på redan utforskade 
områden.�  (Guvå & Hylander, 2003, s 16) Detta gör det inte förbjudet att använda 
tidigare teorier för att tydliggöra uppkomna resultat, vilket här har gjorts. Resultaten kan 
däremot inte förstås i någon annan kontext än undersökt, i det här fallet kontexten 
butiksrån i Sverige.  
 
Undersökningsdeltagare 

21 medlemmar ur Handelsanställdas förbund kontaktades. Dessa hade i delprojektet 
�Traumaenkäten �, uppgett att de varit med om ett rån. De hade även fyllt i rutan för att 
de var villiga att bli kontaktade igen. 
 
En tackade nej till att delta, två uteblev vid inbokade intervjutider, ytterligare två hade ej 
möjlighet att delta under avsatt period. En intervju blev på grund av den mänskliga 
faktorn inte inspelad och ingår inte heller i studien. Det ger ett bortfall på 29 procent. 15 
intervjuer genomfördes således. Av dessa var 13 kvinnor (87 %) och två (13%) män. 
Åldern varierade mellan 29 år och 64 år, med medelvärde på 44 år. Medianen var 45 år. 
Detta kan anses representativt för övriga informanter av �Traumaenkäten�, där 
medelåldern var 45 år med en variation mellan 22 år och 77 år. Där var 86,3 procent 
kvinnor samt 13,7 procent män.  
 
I genomsnitt var det 8 år sedan rånet vid tiden för intervjun, men antal år sedan rånet 
varierade mellan 1 år och 25 år. I �Traumaenkäten�s totala svarspopulation var 
medelvärdet 7,6 år sedan rånet. 
 
Datainsamlingsmetod  

Starrin et al (1991) talar om att ett resultat ska skapas ur hur individerna själva definierar 
sina upplevelser. Därför genomfördes cirka en timmes långa halvstrukturerade intervjuer 
med frågeområden kring ovanstående frågeställningar för att få material kring 
undersökningsgruppens upplevelser. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon då 
undersökningsdeltagarna var spridda över hela landet. Med halvstrukturerade intervjuer 
avses att en rad teman och förslag på relevanta frågor sammanställts i en intervjuguide 
(se bilaga I) (Kvale, 1997). Risk för ledande frågor kan så medvetandegöras. En sådan 
förutfattad mening var att det kring ett butiksrån finns en naturlig tidsaspekt invävd. Den 
har varit utgångspunkt för frågeställningar och därigenom även intervjuguide. En fas har 
varit själva Rånet, vilken inbegriper faktorer som karaktäriserade rånhändelsen och 
upplevelsen i stunden. Följande fas var tiden I anslutning till rånet, vilket hänsyftade till 
perioden direkt efter att rånaren försvunnit, resterande dygn samt veckan efteråt. Sista 
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fasen Tiden efter rånet stod för veckorna efter, fram till tiden för intervjun. Som hjälp vid 
utvecklandet av intervjuguide har intervjuer med vad Starrin et al (1991) kallar 
�sakkunskapare� genomförts. Per Sandberg, legitimerad psykolog, Nenad Paunovic, 
forskare, samt Monica Klitten, Farsta Brottsofferjour, intervjuades om mötet med 
traumatiserade rånoffer. Rådgivande har också ansvarig för Enheten för Forskning, 
Konsultation och Utbildning, Kris-och Traumacentrum, samt forskare vid IPM, Hans 
Peter Søndergaard, varit.  
 
Ett brev skickades ut med information om studien samt en förfrågan om deltagande (se 
bilaga II). Veckan efteråt kontaktade jag informanterna för att höra hur de ställde sig. 
Vid positivt gensvar bokades tid för telefonintervju. Bandspelare användes för att 
säkerställa informationens kvalitet. Som tack för hjälpen skickades en trisslott till varje 
deltagare. 
 
En mindre, övergripande litteraturstudie har bidragit med bakgrund och aktuella 
psykologiska teorier kring traumapsykologi.     
 
Etiska ställningsstaganden 

För projektet �Traumatisk Stress i Arbetslivet� föreligger tidigare etiskt tillstånd. Då 
informanterna tidigare varit i kontakt med �Traumaenkäten� samt godkänt registrering 
för vidare forskning, kan förfrågan via brev om ytterligare intervjuer inom denna 
verksamhet inte anses ha större påverkan på dessa. Information angående 
undersökningens upplägg samt att deltagande var frivilligt, har således delgetts 
informanterna både skriftligen, samt muntligt vid intervjutillfället. Enligt god 
forskningssed gavs även tillfälle att avbryta under intervjuns gång, ställa frågor och ta del 
av färdigställd rapport med mera. Gällande undersökningens genomförande samt 
handhavande av data tillämpades för psykologer yrkesetiska regler angående sekretess. 
Dokumenterat material avkodades och behandlades på gruppnivå. 
 
Dataanalys 

Undersökningsgruppens intervjuer har transkriberats ordagrant av intervjuaren efter 
genomförda intervjuer. Detta för att nyttja interaktionen under intervjun och fånga 
emotionella aspekter. Materialet analyserades med tekniker inspirerade från Grundad 
teori. Det innebär att detaljer i materialet ständigt jämfördes med vad som framkom av 
helheten, samt att samtligt uppkommet material kodades (Langemar, 2005). Efter öppen 
kodning, där varje meningsbärande enhet ettikerades, sorterades koderna och 
sammanfördes till ett antal kärnkategorier. Kärnkategorierna jämfördes, 
konceptualiserades och infogades i helhetsbilden av intervjuerna.  
 
Resultatredovisning 

Citaten som har använts i studiens resultatredovisning är valda att representera 
kärnkategoriernas innebörd. De är på grund av konfidentialiteten ändrade i igenkännande 
detaljer så att exempelvis namn har omskrivits till �han� eller �hon�. De är även 
överförda, vid behov, till ett mer lättläst skriftspråk där bland annat �hm:anden� har 
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tagits bort och tystnader har skrivits ut med text. Citat tagna från samma intervju med 
kortare mellanrum är markerat �...�. 
 

Resultat 
 
Ett antal kärnkategorier, det vill säga centrala och ständigt återkommande teman, har 
framstått angående: a) under rånet, b) direkt efteråt samt c) under en längre tid efter 
händelsen. De handlar främst om scenariot där händelserna utspelar sig, det vill säga typ 
av rån och karaktäristiska hos rånaren, samt den drabbade med sitt agerande, sina 
kroppsliga reaktioner, känslor och tankar. Under tiden efter rånet framkommer faktorer 
kring det totala krisstödet och återvändandet till arbetet. På längre sikt kommer 
kärnkategorier fram som handlar om ytterligare påfrestningar i livet och de kvarstående 
förändringar som finns. Det är förändringar i personernas varande, känslomässigt och 
tankemässigt, som i vissa fall har bestått ända tills intervjun genomfördes. 
 
Rånen 

Vid analys av innehållet framkom att de 13 kvinnorna och de två männen som deltar i 
studien övervägande arbetar i livsmedelsbutiker, oftast av närbutikskaraktär. En driver 
dock vid tiden för rånet en egen spelbutik och en annan är anställd i en spelbutik. En 
kvinna står i affärens separata spelkassa. Ytterligare en arbetar i guldaffär. Tidpunkten på 
dygnet när rånaren kommer in på scenen varierar, även om stängningsdags är 
överrepresenterat. Tre typer av rån har skett. En typ av rån är ett impulsivt rån vid 
kassan. Det kan jämföras med vad som i SCB´s statistik är vanligast förekommande och 
kallas kassarån (Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om brott, 
www.scb.se). Vid en annan typ är den drabbade ovetande om rånet tills efteråt och det 
liknar mer en stöld. Några få har dock råkat ut för att rånaren aktivt tar sig in till 
exempelvis kassaskåp med mer inslag av våld mot person. Detta betecknar SCB som 
kontorsrån och utgör endast 11 procent av de anmälda butiksrånen år 2000.  
 
Mest karaktäristiskt är det impulsiva rånet. En informant berättar att rånaren först 
uppträder som en vanlig kund och den hastiga rörelsen mot pengarna blir startsignal för 
rånet. Samtliga informanter som upplevt kassarån, uttrycker att de tycker händelsen går 
jättefort. �Alltså det gick så blixtsnabbt så jag hann inte tänka�. Rånaren kommer in 
lika plötsligt som han sedan försvinner. I några fall kommer rånaren inte över någon 
större summa pengar, utan mer lotter och spelkvitton. Men vid ett rån finns mer pengar 
än tillåtet i kassan varvid en stor summa pengar försvinner.  
 
Exempel på där den drabbade först är ovetande om skeendet är när en informant, som 
befinner sig på lagret, hör kollegan larma och då rusar ut. Hon hinner aldrig se rånaren. 
En annan beskriver hur hon på morgonen kommer till butiken och möter en man som bär 
på en låda i dörren till butiken. Han hänvisar till att en annan anställd släppt in honom. 
Det tar sedan en tid innan kvinnan förstår att butiken blivit rånad. Ytterligare en kvinna 
beskriver hur hon i kassan blir distraherad av en medhjälpare och när hon vänder sig 
tillbaka till kassan ser hon att hon är bestulen. Sedan springer hon ut efter dem: �...och så 
körde de iväg. Men då tog jag bilnumret. Så jag blev inte hotad, eller någonting.�  Inga 
vapen har då varit inblandade.  
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Några informanter berättar istället om upplevelsen av att rånaren är mer aktiv och utövar 
våld. En kvinna står utanför butiken för att röka och plötsligt får hon en kniv mot halsen 
och släpas in i butiken. Där blir hon stående under en tiominuters period medan rånarna 
rör sig runt i butiken. En annan kvinna berättar uttrycksfullt om när de ska sätta in 
dagskassan på banken och blir överfallna. Hon blir upptryckt mot väggen och tårgas 
sprutas i ansiktet. Handen fastnar i automaten där pengarna sätts in och hon skadas 
lindrigt. Två har upplevelser av att, på väg hem via personalingången, dörren rycks upp 
och en respektive två rånare rusar in. �Och vi gick och tog på oss kläder och skulle gå. 
Och precis när vi skulle gå, jag tog i smäcklåset och tryckte ned handtaget så drog de ut 
dörren. Två maskerade killar med pistoler båda två.� Under pistolhot förs de därefter in 
i butiken till kassaskåpen där rånarna förmår dem att låsa upp så de kan plocka ut 
pengarna. Vid det ena tillfället blir kvinnan och kollegorna inlåsta i det trånga 
kassaskåpsutrymmet under två timmars tid tills polisen vågar gå in i butiken. I det andra 
fallet bakbinds den drabbade och kollegan med tejp, innan rånarna springer ut. Tack vare 
att de håller händerna långt isär kan de själva ta sig loss.   
 
De flesta drabbade ställs inför en rånare, men några möter två eller tre stycken. Vanligast 
är, där offret möter rånaren, att rånaren har en pistol som han visar, pekar med eller 
sätter i sidan på offret. �Och i samma veva som jag öppnar kassalådan så grymtade han 
bara till och pekade med pistolen i lådan då, att han ville ha pengar.� Alternativt 
utgörs vapenhotet av kniv eller spruta. Annars beskrivs rånaren som hotfull som vräker 
sig över kassalådan och i vissa fall tar han stryptag eller knuffas. I vissa fall upplever 
också den drabbade ganska direkt att rånaren känns igen. �Jag kände igen, det var det 
jag tyckte var så äckligt, var värst, att jag kände igen ögonen, liksom. Att jag visste att 
den här killen har jag sett förut.� När rånaren sedermera grips visar det sig att det är en 
tidigare kund i butiken alternativt att rånarens familj brukar handla i affären, eller på 
något annat vis är känd. Det kan handla om missbrukare som brukar finnas kring affären 
och så vidare.  
 
Den drabbades upplevelse av rånet och tiden efteråt  

I de flesta fall är den drabbades inre upplevelse av rånhändelsen kännetecknad av att det 
händer mycket på en gång inombords. Beteendena strävar, efter de skilda förutsättningar 
som ges under och efter rånet, mot trygghet. En informant berättar till exempel hur hon 
försöker ta skydd bakom kassaskåpsdörren. Under rånet är det annars mer starka 
distinkta känslor samt snabba eller inga tankar. Direkt efteråt däremot uppstår en fas där 
personen tycks ställa in sig på återhämtning med mer diffusa obehagskänslor och 
utredande tankar. De viktigaste kategorierna och deras förändring över tid återges i figur 
1. 
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Figur 1. Karaktäristika på de drabbades upplevelse av rånet under och efteråt. 



 24

Beteenden/Agerande 
Informanterna berättar om centrala handlingar under rånet. Ofta är deras agerande 
inriktade mot säkerheten. De drabbades beteenden går ut på att sätta sig i skydd eller på 
annat sätt öka säkerheten. Flera som rånas under vapenhot talar om att �det var någon 
sorts reflex att komma undan...�. Några vänder sig om och springer, en annan kastar sig 
ned på golvet och kryper därifrån. Ytterligare någon annan försöker slå igen kassalådan 
över rånarens hand. Andra sätt att reagera är att stirra framför sig och bli 
handlingsförlamad. De flesta gör dock som rånaren säger och ger ut pengar. Kvinnan 
som senare bakbinds, vädjar om och om igen att dom inte ska skada henne. �Och hela 
tiden så var vi ju så att `o gör oss inget illa, gör oss inget illa!´.� Någon säger att hon 
faktiskt brukar vara rationell i stunden vid svåra händelser, men i sina egna ögon tycker 
hon att hon reagerade mer ologiskt efteråt. När rånaren plötsligt försvinner kommer allt i 
en ny situation. De som har kollegor i närheten, orienterar sig mot varandra. Den 
drabbades beteende koncentreras nu mer aktivt på att skapa trygghet och även på att 
komma till ro. Två fokuserar på att låsa dörren och avvärja kunder. Flera går undan för 
att inte kunna bli sedda. Polisen kontaktas. Flera berättar också att de ringer sin sambo. 
Kvinnan som springer ut efter gärningsmännen och tar bilnumret fortsätter sedan att 
jobba klart sitt pass. �Under tiden fick ju jag fortsätta jobba, för det var ju ingen annan 
som kunde. Så det var bara till att stå där.� Vid kontorsrånen kommer försiktigare 
handlingar fram där en kvinna långsamt smyger ut i nästa rum för att se om rånaren är 
kvar.  
 
Informanterna upplever även ett behov av att knyta an till trygga relationer. De ringer 
exempelvis till vänner och föräldrar, som de känner bör få veta om händelsen. Föräldrar 
eller personens partner kommer i vissa fall också snabbt till platsen. Däremellan kommer 
i samtliga fall polisen till platsen och spärrar av runt butiken. Det är nu som gråten i vissa 
fall kommer. �Och sen när den här damen, den här kunden kom fram då satt jag bara 
och grät och så.� Rent fysiskt vistas de efter rånet nästan alltid i personalutrymmena, 
lunchrum eller chefens kontor.  
 
De allra flesta får skjuts hem av polis eller någon ur familjen, alternativt av kollegor. Väl 
hemma berättar många informanter att de mest sitter ned en stund med närstående. �Han 
frågade hur det var med mig och vad som hade hänt och, det var också skönt att få 
prata av sig.� De flesta anser att det är först nu de kan slappna av och att det går relativt 
bra. Då det ofta är sent på kvällen vill den drabbade snart gå och lägga sig. En del 
berättar dock hur de fortfarande är oroliga. Ett par drar för persienner och gardiner samt 
försöker undvika fönster. De allra flesta upplever trots allt att de kan sova bra redan 
natten efteråt. För några individer är det dock svårt att somna in. De tänker på bilderna 
från rånet och får även sömntabletter i samband med detta. En kvinna säger att hon har 
mardrömmar en tid efteråt. �Och sen sprang jag upp och ned och kissade hela tiden, så 
här, typ nervöst beteende, liksom.� 
 
Flertalet av informanterna berättar att rånaren sedermera grips. I två av fallen sker det i 
direkt anslutning till rånet, tack vare hjälp från vittnen. Annars varierar det när rånaren 
grips, men det sker i så fall inom ett år efter händelsen.  
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Känslor 
Under rånet beskriver informanterna att de upplever likartade känslor. Främst är det 
rädsla i olika grad och ilska, vilket representerar något som beskrivs som uppskruvade 
känslor där stresspåslaget gör att mycket händer i det inre. För andra är det en mer 
fysiskt dämpad upplevelse där en skrämmande ovisshet ger en maktlöshet, eller en 
förlamande känsla. Efter rånet finns många olika känslor i informanternas berättelser. 
Sammanfattningsvis uttrycker de att de tydliga starka känslorna övergår i en malande 
obehagskänsla och en närmast paranoid vaksamhet. Andra upplevelser är känslor av att 
bli utelämnad och vara misstrodd. 
 
Mest centralt är ändå rädslan. Nästan alla beskriver att de blev jätterädda, kanske till och 
med så rädd det överhuvudtaget går att bli, eller några snäpp mindre, under rånet. �Nej, 
jag grät inte. Jag var nog mest rädd och tänkte så här.�  Den här känslan förvärras för 
någon under tiden rånarna befinner sig i butiken, medan för en annan så minskar rädslan 
och hon kan lugna sig och inte vara lika hysterisk som inledningsvis. Andra tycker att de 
mer har känt sig upprörda och att rädslan inte tog överhand. Rädslan kretsar mest kring 
hotet och vad rånarna kan tänkas göra. Rädsla för att dö finns, eller för att bli smittad av 
en infekterad spruta. �Jag var jätterädd att jag skulle få en kniv i mig, det kommer jag 
ihåg.� En annan framträdande rädsla är om rånarna finns kvar i byggnaden, om han 
kommer att skada kollegorna, eller om han vet han vem personen är? Känslan av 
kontrollförlust och ovissheten är i samband med detta något som många beskriver. �Men 
det var jobbigt att bara stå och vänta också. Och inte veta när man skulle komma ut 
eller om han överhuvudtaget var kvar där inne.� 
 
Rädslan sjunker för de flesta ned till ungefär halva styrkan efteråt, och med tiden ännu 
mer. Många poängterar också att rånet påverkar dem direkt efteråt, men att efter ett par 
timmar känns det normalt igen. �Den gick över efter en stund då. Då var det inte alls så 
farligt.� Faktorer som påverkar detta är känslan av lättnad allt eftersom man inser att 
rånaren inte kommer tillbaka. Att träffa personer man känner, berättar också många är en 
lättnad. Dagarna efteråt tycks ändå för många präglas av en underliggande obehagskänsla 
och av att den drabbade är på helspänn både mentalt och fysiskt. Informanterna uttrycker 
att det är en mer allmän känsla och specificerar sällan mer än att det är jobbigt, 
omtumlande eller dylikt. �Ja, det var jättejobbigt, man mådde jättedåligt.� Några 
berättar att de är rädda för att vara ensamma. Rädslan hänger också ihop med rånaren 
och att han ska veta vem man är och komma tillbaka för att hämnas eller liknande.  
 
Ungefär hälften av de drabbade informanterna, som ser rånaren, beskriver också känslor 
av ensamhet och av att vara utelämnad åt rånaren i stunden. Människor runt om borde 
höra eller se, men reagerar inte, trots att den drabbade ropar på hjälp att stoppa rånaren. 
I övriga fall är det två eller tre kollegor som finns på platsen och personen känner sig inte 
ensam. En kvinna berättar hur hon får hjälp av en taxichaufför som följer efter rånarna så 
polisen senare kan gripa dem. En annan får reaktioner på sina skrik och både en kollega 
och tre kunder utanför butiken kastar sig på rånaren och tar fast honom.  
 

�Och en tjej sprang genom butiken ut på, ja, bakgården, så att säga. Så gick hon 
på en kille och: `är det du som har snott pengar?´ `Nej.´ Så knuffade han undan 
den här tjejen och hon flög iväg. ...Och han sprang ju på fel personer kan man 
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säga. För de var tre ganska stora personer. Och de brottade ned honom då och 
höll fast honom ända tills polisen kom då.� 

 
Några upplever att de känner sig ensamma efteråt även då det är kunder eller personer 
som inte betyder något för dem just då, som finns runt dem. De flesta uttrycker dock att 
de inte är, eller känner sig, ensamma direkt efter rånet. Kollegor och kunder kommer 
fram och finns hos dem. Vanligt är att chefen, som i de här mindre butikerna ofta tycks 
vara butiksägare, kommer tidigt till platsen och i någon mån tar över initiativet, 
alternativt är han en av de första på plats.  
 
När de talar om hur arga de blivit, talar några om en ilska som väller upp snabbt och 
intensivt, utan förvarning. En kvinna säger att rånaren gått över gränsen, att �Någon 
hade trampat in liksom�. Rånet är en kränkning mot den anställde som person.  
 
Uppståndelsen kring rånet har i många fall påverkat de rånade. Vid tid för hemfärd har i 
vissa fall journalister och press samlats utanför butiken tillsammans med nyfikna 
människor. Just havet av människor är en av de starkaste bilderna, berättar en kvinna. 
�När man såg, ja, massa poliser typ då, och kör genom det där havet med folk som står 
där. För alla har samlats utanför och tidningar är där och.� Att läsa om sig själv och 
rånet i tidningen, beskrivs som ytterligare en press av de som blivit utsatta. Det gör det 
jobbigt att prata med andra och en kvinna skäms över det som hänt. Det är en känsla av 
att vara utelämnad, främst av pressen, men också av polisen, chefen och kunder. �Så 
minns jag att det var på morgonen, dagen efter, i radio. Då pratade de om det på 
nyheterna. Och då tyckte jag att det kändes ännu skämmigare.� 
  
För många informanter är det ändå en jobbig period den närmaste veckan efteråt och 
fram till en månad efter rånet. Vissa beskriver att de inte mår riktigt bra och tryggheten 
och rutinerna i vardagslivet kastas omkull. Några upplever sig misstrodda och att deras 
berättelse inte helt tas för sann. En kvinna möter sin rånare i staden hon bor, men när hon 
ska berätta är det ingen som tror på henne. Paniken driver henne att ta reda på om det 
hon sett är sant eller om hon håller på att bli tokig. Hon berättar: 
 

�Och jag ser honom. Då står min kusin  i butiken och jag ringer henne och säger 
att jag har sett min rånare. `Lugn, lugn,´ sa hon. Hon trodde mig inte. Du ser 
spöken på ljusa dan. De hade ju tagit honom. Det visste jag med, men jag såg 
honom ju. Ingen tror mig. Jag tänkte att nu blir jag sjuk på allvar. Och jag ser 
spöken. Jag sitter och ringer runt en hel dag och kommer till staden där han 
bodde, den församling han tillhörde. Och jag skriker och jag gråter, jag säger att 
jag orkar inte, jag såg honom men ingen tror mig. Så ringer hon upp mig och 
säger så här: `han har rymt!´.� 

 
Kroppsliga reaktioner 
Vid rånet sammanvävs kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktioner. Men 
informanterna kan relativt lätt benämna flera olika fysiska reaktioner. Samtliga talar om 
att de i åtminstone i någon mån känner av kroppen i stunden. De blir kalla och varma om 
vart annat, svettiga, det sticker i kroppen och den fungerar inte som de vill. De beskriver 
blodsmak i munnen, hög puls samt att de skakar och hyperventilerar. Två stycken 
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poängterar dock att de enligt deras mening inte är i ett chocktillstånd. Efter rånet varierar 
det mer hur informanterna upplever situationen. Alla intervjuade talar dock om en 
utmattning och överväldigande trötthet: �Det var ju fortfarande den här mattheten och 
jag var lite så nollställd, kände jag�. Andra kroppsliga reaktioner direkt efteråt som 
beskrivs är muntorrhet, illamående, och att man har svårt att få fram ord. Dygnen efteråt 
uppger några vad de benämner som ångestattacker där gråten kommer häftigt över dem. 
En kvinna uppger att hon upplever koncentrationssvårigheter. För andra är det nu istället 
över och de kan inte se att de haft några kroppsliga reaktioner efteråt. 
 
Tankar 
Många tankar snurrar i huvudet på de flesta informanterna under rånet. Tankar som 
febrilt försöker begripliggöra situationen. Ibland klara tankar, ibland uppfattas de som 
helt ologiska. Någon tänker på familjen och en annan funderar över blommor på sin 
begravning. �Och vilka blommor min mamma skulle välja till min begravning. Sådana 
här dumma saker, liksom.� Andra tycker att de tänker klart. Flera säger också att de inte 
hinner tänka och det är snarare blankt. �Man blir alldeles kall, liksom. Man slutar att 
tänka�. Direkt efter rånet beskriver informanterna andra tankar. Man kan inte förstå vad 
som hänt, några förtränger händelsen snabbt, medan de flesta grubblar och tänker mycket 
på rånet. Ett par olika strategier att hantera tankarna hos de drabbade har framkommit. 
Främst är det hur informanterna berättar att de tänker på rånet som opersonligt 
alternativt personligt riktat mot dem. 
 
Direkt under rånet beskriver informanterna att många tankar kretsar kring vad som 
kommer att hända, precis som att känslan av ovisshet är dominant. �Vad kan förvärra 
situationen?� är ett sammanfattande tema. �Kommer rånaren att upptäcka vad jag gör?� 
Hos flera handlar det om att rånaren kommer att skjuta och det gäller att vara lugn så 
rånaren inte gör bruk av vapnet. Det finns med ett mått av riskbedömning kring vad som 
kan förarga rånaren. �Jag tänkte att nu kommer han inte komma ut genom lagerdörren 
för att den är låst. Och då kommer han att bli arg och komma tillbaka.� 
 
Något som flera nämner upptog dem, var vad som var rätt respektive fel beteende i 
hotsituationer. Säkerhetsinstruktioner säger att man inte ska göra motstånd och göra 
precis som rånaren säger. De gånger offret upplever sig inte klara av att vara passiv, 
skapar det ångest. �Ja, det kom redan då va, att jag gjorde, att jag gjorde fel alltså, att 
jag gjorde precis som vi inte skulle.� 
  
Att larma uppges också vara något som slår personen tidigt. Andra tankar som beskrivs 
handlar om rånarens signalement. Alla kan också beskriva en specifik fokuspunkt som 
det starkaste från rånet. Sekunden då dörren rycks upp framför näsan, ansiktet på 
medhjälparen som lurar kassörskan, eller när rånaren springer ut. Även förvåningen över 
den egna reaktionen bränner sig kvar i medvetandet hos någon.  
 
När rånet är avslutat är det till att börja med vanligt att det är svårt att förstå vad som har 
hänt. Även här växlar tankeförmågan: �Efteråt när man går igenom sina handlingar så 
är man två människor, som tänker helt klart och sedan tänker man helt oklart.� Nöjda 
tankar beskrivs också av vissa. Man har klarat av att larma, det är över, och så vidare. 
Dagarna efteråt får händelsen en allvarligare prägel när man inser att det rubriceras som 
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rån. Ett par säger att det tar ungefär två veckor innan tankarna struktureras och de börjar 
få distans till händelsen. Den drabbade näst intill ältar och mest framträdande hos 
samtliga är då tankarna på vad som kunde ha hänt, eller vad man skulle ha gjort. �Man 
tänker, jag tänker till exempel att de kunde haft en pistol i bilen och bara skjutit när jag 
kom egentligen. Det är nog det jag tänker på mest, liksom. Varför jag gjorde som jag 
gjorde.� Vissa tänker i skuldbelagda termer av att deras beteende har orsakat fara för 
övriga kollegor, eller att de förvärrat situationen genom att inte agera enligt 
säkerhetsinstruktionerna.  
 

�Plus att jag hade ju haft lite sådana tankar att när jag skrek så kom ju hon 
springande och då kom ju hon precis emot den riktningen där han sprang ut. Jag 
tänkte sen att om de hade krockat där och om hon hade fått kniven i sig istället, 
då hade det varit mitt fel, och så här. Det var ju sånt jag hade börjat tänka på 
då.� 

 
För ett par finns även tankar på pengarna och att man förlorat dem. En annan faktor som 
spelar in är när den drabbade är gravid: �Då tänkte jag ju mest på fostret, eller barnet 
då. Jag tänkte, jaha, nu får jag missfall, tänkte jag.�  
  
Vissa är förstående mot omgivningens ibland oförstående reaktioner, medan andra 
funderar mycket över att de inte fått någon hjälp i situationen. För vissa hjälper det att 
tänka att rånet inte var något aggressivt riktat mot dem personligen. �Och det, det var 
liksom inte mot mig personligen. Han gör ju det här för att han behövde pengar till sina 
droger, liksom.� För andra var det just det personligt riktade som gjorde det så hotfullt. 
Det var just de som blev drabbade och upplevde rädsla och så vidare. 
 
De allra flesta tycker att det är skönt att få prata mycket om det, men några påpekar 
också att det samtidigt är jobbigt att tänka på det. En annan säger att det inte går att 
tänka på det, för då skulle man bli galen. De säger att man måste vara duktig på att 
förtränga sådant för att kunna fortsätta med sitt liv: �Jag är väldigt duktig på det, ja. Ja, 
det är ett sätt för att överleva helt enkelt va´. För att kunna orka, helt enkelt.� 
 
Stöd och hjälp från omgivningen 

Två viktiga punkter som påverkar hur den drabbade har anpassat sig efter rånet 
framkommer. Dessa är det totala krisstöd individen upplever sig få samt upplevelsen av 
att gå tillbaks till arbetet. 
 
Två typer av upplevt stöd i den uppslitande rånsituationen kan skönjas i intervjuerna. 
Dels arrangerat, mer eller mindre, professionellt krisstöd och dels övrigt av den drabbade 
upplevt, betydelsefullt stöd i omgivningen. Båda sorterna kan vara på initiativ av 
företagsledningen eller uppkomma på egna initiativ. Det finns också de som inte upplever 
sig fått något stöd alls. Samtliga informanter möter dock polisen och samtliga har också 
synpunkter på detta möte. Stöd och hjälp från omgivningen återges i figur 2.  
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Figur 2. Stöd och hjälp från omgivningen 
 
Polisens agerande 
I över hälften av rånbeskrivningarna används direktlarm. Det innebär att det går ett tyst 
larm till polisen som därefter ringer tillbaks till butiken och frågar vad som hänt. Polisen 
är ofta de som är först på plats efter eventuella kollegor och chefer. Polisen förhör, tar 
signalement och ställer frågor kring eventuella vapen. De visar för någon även foton på 
potentiella rånare. En kvinna får tillsammans med polisen se övervakningskamerans film. 
Efteråt frågar hon sig varför de ville att hon skulle göra det. �Och det skulle jag kanske 
inte ha gjort, för det kändes inte så bra.�  
 
Det finns både positiva och negativa synpunkter på polisens agerande i studiens 
intervjuer. Flera känner sig lugnade av polisens närvaro och upplever att de tar 
situationen på allvar. De är snabbt på plats och de är trygga samt finns till för den 
drabbade. De visar även förståelse för de reaktioner som kan komma under förhör och 
visande av vapen. �Han tog det väldigt försiktigt med pistolen, jag förstod att han visste 
att jag kunde reagera på det här.� 
  
Flera andra berättelser är bittra i tonen. Det tar då lång tid innan polisen kommer till 
butiken. Offren känner sig misstrodda och polisen lyckas inte förmedla förståelse för 
situationens allvar. �Det var nästan, det verkade som de tyckte att jag inte skulle ha 
larmat efteråt.�  För en kvinna blir det också ytterligare en skrämmande stund att sitta 
ensam med en manlig polis i förhör. Vid flera tillfällen upplevs också polisen påstridigt 
fråga om detaljer från rånet som den drabbade inte minns.  
 
Övrigt upplevt stöd 
Viktigast är ändå vad som skulle kunna sammanfattas i ordet �omsorg�, innehållande  
a) omhändertagande av situationen och b) förståelse med en varm hållning från 
människorna runt omkring. Det kan vara omsorg från flera parter, till exempel polisen 
som är först på plats, eller en krisgrupp. Omsorg från chefen talar samtliga om som 
viktigt. Upplevd omsorg från arbetsledningen beskrivs i form av en närvarande chef som 
den drabbade tycker om sedan tidigare eller en lugn chef som visar förmåga att hantera 
situationen och organiserar. �Ja, han kramade om oss han också. Och så var jag ju: `de 
tog alla pengarna, de tog alltihopa!´. `Men bry dig inte!´, sa han. `Bry dig inte! Det har 
ingen betydelse med pengarna, bry dig inte!´.� Omsorg från chefen upplevs också vara 
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då butikschefen lyssnar på den drabbades berättelse och fortsätter fråga hur man mår 
tiden efteråt. Ett samtal hem under kvällen från ägarna kan också kännas bra.  
  
Betydelsefullt upplevs också när någon man känner väl, helst föräldrar, sambo eller make 
kommer och kan finnas nära personen i butiken. Arbetskollegor gör en insats genom att 
lyssna och hjälpa till praktiskt i stunden. De allra flesta menar att omgivningen reagerar 
på ett positivt sätt efter rånet. Övervägande av de tillfrågade menar att de får stort stöd 
och omsorg från sin närmaste familj och vänner som hör av sig och skickar blommor. De 
har funnits till hands och lyssnat.  
 
Det finns också mindre väl fungerande mottaganden bland berättelserna. En chef och 
kollega som uppenbart inte tar individens reaktioner på allvar eller en chef som 
informeras via telefon men väljer att inte komma till butiken. Ett par möter en chef som 
fokuserar på de försvunna pengarna. Han upplevs av aktuella informanter som någon 
som förvärrar de inre såren.    
 
För ett par tycks mottagandet hemma också vara kallt och oförstående kring den 
drabbades behov. �Men min man är inte så känslosam, liksom så här så (tystnad).� I 
samband med detta upprepar flera just att andra, även om de försöker, inte kan förstå hur 
det är att bli utsatt för ett rån. �Jag förstod ju att man måste bli utsatt för att förstå. 
Man kan inte förstå annars.� Ryktesspridning startar i ett fall bakom ryggen på en 
informant och utgör en obehaglig konsekvens tiden efteråt. �Och så hörde jag skitsnack 
bakom ryggen, att: `ja vad fan, det skulle jag ha vetat att jag inte fick ha dom pengarna 
där och´.� 
 
Professionellt stöd 
I ett par fall har några mer professionella personer kommit till platsen direkt efteråt och 
samtal genomförts. Exakt vilken typ av krisgrupp som varit aktuell är oklart. �Det som 
var bra det var ju att de verkligen kom. Att det fanns en krisgrupp, eller vad jag ska 
kalla det för.� En annan tydlig krishantering som beskrivs av några informanter är när 
arbetsledningen direkt efter, alternativt dagen efter, ringer in samtliga berörda, det vill 
säga även andra kollegor som inte upplevde rånet, men ändå arbetar i butiken. Alla 
samlas, i vissa fall tillsammans med vad som beskrivs som en professionell 
samtalsledarare och de får berätta om sin upplevelse. �Så all personal plus chefen och 
hans fru träffades hemma hos min chef då. Och alla blev informerade och fick höra 
våra versioner då.�  Flera informanter blir genom företagshälsovården kontaktade av 
psykolog eller kurator veckan efter rånet. Detta resulterar i allt ifrån tre samtal till längre 
samtalskontakter. Några berättar att de själva i ett senare skede söker professionella att 
tala med vilket i fyra fall resulterar i längre terapier. Bara en kvinna, som är med om 
kontorsrån, berättar att hon får träffa psykologen i själva lokalen för rånet för att där steg 
för steg gå igenom händelsen. De tränar på att vara i situationer som är skrämmande och 
påminner om rånet. Före och efter, genomförs personliga samtal. Då flera ur personalen 
har varit utsatta för rånet är i samtliga fall de inledande samtalen gemensamma. En 
kvinna upplever det givande och att det ger möjlighet att komplettera bilden av 
händelsen. �Vi hade kanske sett, vi hade ju sett det från olika vinklar, om man säger så. 
Det var ju bra att prata igenom det.� En annan står mer oförstående till varför de ska 
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prata tillsammans och känner sig i det lite hämmad. �Eller jag kände kanske lite, man 
hade kanske behövt prata lite för egen maskin.�  
 
Facket är en annan instans som många tar upp. Flera kontaktas efter rånet av en facklig 
representant. �Ja, facket kom ju också dagen efter. Och frågade liksom vem det var. ... 
E, jo, jag tycke det var bra att de kom så där fort också.� Rekommendationer till 
butiken kring ökad säkerhet efter rånet blir ett sätt som man känner sig sedd på. En 
kvinna berättar att hon har hjälp av att hon får gå fackliga utbildningar kring rån både 
före och efter sin rånupplevelse. I tre andra fall dröjer den fackliga representanten eller 
kommer inte till platsen, alternativt pratar inte alls med den drabbade utan endast med 
butikschefen. �Där kan jag tycka att dom gör fel va´. Är det någon dom ska prata med 
så är det den som har blivit rånad.� 
 
Några nämner också BOJ. En kommer på eget initiativ i kontakt med ett 
rehabiliteringsprogram där hon får stöd att fullt ut komma över sin skräckfyllda 
upplevelse. 
  

�Jag tog kontakt med Brottsofferjouren. Och dom stöttade mig! Till tusen! Och på 
den tiden, så fanns det ett brottsoffer-, vad heter det. ... Och vi var fem stycken 
tjejer. Utspridda från hela landet. Och alla hade blivit drabbade av rån. Vi fick 
sitta och berätta i grupp, vi fick prata med henne i enrum, det var en präst som 
pratade med oss och en dietist. ... Det här är helt underbart! De tog hand om oss. 

 
De flesta andra får, av polis eller chef, tips om BOJ och någon har även enstaka samtal 
med dem. En kvinna beskriver att hon i det läget inte orkar söka själv, även om hon 
önskar. �Och Brottsofferjouren orkade jag aldrig ansöka. Hade inte den kraften riktigt 
till det. Det var så mycket papper och grejer så jag orkade faktiskt inte det.�  
 
Övrigt som av informanterna räknas in som stöd i en krissituation är ekonomisk 
ersättning och rättslig hjälp. Många berättar att de får blanketter att fylla i angående 
någon typ av ekonomisk ersättning, bland annat från BOJ. Med något undantag talar alla 
som varit på rättegång om stöd i form av målsägandebiträde. En kvinna beskriver att det 
för henne är helt avgörande för att orka rättegången över huvud taget. 
 
Inget krisstöd 
Det finns också många exempel bland intervjuerna där inget arrangerat krisstöd ges: 
�Nej. Vi fick en blomsterkvast från Konsum. Men den kan man ju inte prata med.� Och i 
några fall upplevs inte heller något annat stöd. Omgivningen agerar som om inget hänt. 
�Alla tycker det är för jävligt och sen, sen rycker man bara på axlarna. Så det, det är så 
det funkar.� För någon finns inget mer behov av mer hjälp, medan för andra finns 
bitterheten över att inte få stöd alls. En kvinna säger att det inte ordnas något eftersom 
hon inte orkar vara tydlig med sitt behov. �E, men när jag inte tog tag i och ville ha 
någon krishjälp så då rann det väl ut i sanden, typ. Det var ingen som frågade sen eller 
ringde om jag ville ha någon hjälp.� 
 
 
Återhämtning 
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När informanterna talar om vad som har hjälpt dem stå ut med händelsen tycks omsorgen 
och den direkta närheten samt sällskapet vara viktiga. En annan viktig aspekt av det 
akuta krisstödet som flertalet tar upp är att bli tagen på allvar. Det finns en poäng med 
att omgivningen visar att de är beredda att hjälpa, bland annat genom att fortsätta fråga 
hur personen mår. På samma sätt är det viktigt att de finns till hands om den drabbade 
vill, även om en akut krishantering inte är aktuell för tillfället. �Det var bra att man 
kände ett stöd att de finns där om man vill något, liksom. Så det var bra.� När 
informanterna diskuterar bearbetning av händelsen kommer normalisering fram som en 
viktig faktor. Att få höra att man inte reagerat konstigt och att andra också råkat ut för 
liknande saker. �Ja, det är det jag menar att man inte bar sig så tokigt åt i alla fall.� 
Att prata om händelsen blir på något sätt medlet för ovanstående aspekter. (Se figur 3)  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Faktorer som påverkar återhämtning efter ett butiksrån 
 
En kvinna anger att ett av de starkaste minnena är hur polisen lugnar och informerar om 
vad som händer i telefonen efter larmet. �Det är skillnad att prata med en kund som är 
lekman eller med ett proffs.� Att prata med en professionell är annorlunda än att prata 
med vänner och familj, säger flera. I de samtalen kan man uttrycka allt och det är skönt 
att utan dåligt samvete få prata av sig. Återkommande är också hur viktigt det är att få 
prata och berätta om sin upplevelse om och om igen. De flesta är överens om att det är 
läkande att samtala med någon som lyssnar. �Eh, bra har väl varit att man fått berätta 
och att de bara lyssnat. Att man: berätta din version, att även om du gjort det tio 
gånger tidigare så lyssnar vi, liksom.� 
 
Att återgå till arbetet 
Arbetsplatsens roll i samband med rån framträder på två sätt. Dels står en frånvaro av 
sjukskrivning ut från de flesta intervjuerna. Den andra inverkande faktorn kan 
sammanfattas i ordet �arbetsträning�. När informanterna tillfrågas angående 
sjukskrivning svarar övervägande att de inte är sjukskrivna efter rånet. Undantag finns 
och ett par berättar om en lång väg tillbaks till arbete. De flesta är hemma någon dag. 
Ofta är det en �ledig dag� och de går sedan tillbaks och fortsätter på sitt normala schema 
full tid. En informant säger att sjukskrivning ju också är en ekonomisk fråga. För en 
annan känns det tvunget att jobba då hon strax därefter ska få barn och vara 
mammaledig. En kvinna får det direkta rådet att arbeta dagen efter, men känner själv att 
hon inte vill och stannar hemma. Hon återgår några dagar senare. I de fall där 
sjukskrivningar förekommer längre tid efter rånet, har det ofta angetts en annan orsak, 
till exempel en senare bilolycka eller komplicerad graviditet.  
 
Att börja arbeta igen efter ett rån har beskrivits som en kritisk period av informanterna. 
Många säger att det går bra att komma tillbaka. Dagen efteråt är omständigheterna 
annorlunda till exempel i form av dagtid och fler personal i butiken, vilket gör det mindre 

Vad hjälpte 

Omsorg 
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Förståelse & att 
situationen tas på 

allvar

Normalisering Samtala 
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otäckt. �Det var liksom inte alls att jag var rädd, för då var vi två. Det var ljust, det var 
på dagtid.�  På några arbetsplatser så höjs säkerheten tiden efteråt, till exempel med 
väktare vid stängningsdags eller titthål i bakdörren. 
 
Ett resultat som är särskilt tydligt är hur positivt, näst intill samtliga, framhäver vad som 
skulle kunna kallas arbetsträning. Att gå tillbaks till arbetet fungerar väl så länge den 
drabbade själv får möjlighet att känna efter vilka arbetsuppgifter som känns rimliga och 
hur mycket han eller hon vill arbeta. De som blivit rånade vid kassorna, beskriver hur de 
inte vill sitta i kassan tiden efteråt. Sedan tränar de sig närmare kassorna och till slut 
vågar de sitta i kassan allt längre stunder. Tiden efter rånet har offren inte heller velat 
vara själva i butiken runt det klockslag rånet inträffade.  
 

�Jag och den ena, vi gick dit och arbetsprövade lite. Vi gick till och från, för jag 
tyckte det var jättejobbigt att möta kunderna och sitta i kassan då. Det var det 
jobbigaste efteråt. ... Mm. Vi fick gå och plocka varor på golvet och göra precis 
som vi ville. Vi fick gå hem om vi ville�. 

  
De första dagarna på arbetet efter rånet uttrycker många att det först känns konstigt, 
eller oroligt. För vissa är kunders nyfikenhet en belastning som väcker obehagliga 
känslor igen, medan det för andra är skönt att då dela sin upplevelse med stamkunder. 
Bearbetningen och hälsan efter en traumatisk upplevelse, så som informanterna 
presenterat den, påverkas positivt av krisstödet genom processer som tryggande omsorg, 
normalisering och samtal. Dock visar det sig att vissa livshändelser påverkar mer 
konkret, både i positiv och negativ bemärkelse. Främst framkommer hur informanterna 
ställs inför flera påfrestningar i livet tiden efteråt. Det är ofta många små händelser som 
adderas till en jobbig livssituation för flera. �Min mormor hade dött dagen innan, så det 
var väldigt mycket den veckan, och jag fyllde år samma vecka och. Det var väldigt 
turbulent där men.� Andra exempel på händelser är cancer i familjen, en egen operation 
och att maken dör. De två gravida kvinnorna tänker också att deras graviditeter spelar in, 
till exempel genom att rånet inte kan bearbetas i samband med arbetet. Att tvingas vara 
borta från arbetsplatsen, på grund av sjukskrivning under graviditeten eller för 
mammaledighet, gör att rädslor kopplade till rånet inte får tillfälle att sjunka undan. 
Tankarna på rånet får också stå undan för det barn som kommer. Det verkar som dessa 
tankar då finns kvar att bearbetas ändå. Några menar att få barn även gör att man 
generellt blir mer orolig och vaksam. �...man har ju blivit lite mer försiktig sedan man 
fått barn och såna saker.� Barn skänker också glädje och förbättrar på så sätt samtidigt 
hur den drabbade mår.  
 
En speciell påfrestning är att se sin rånare. Det visar sig nämligen att flera efter rånet har 
mött sin rånare, på rättegången eller när han handlat i butiken. Mötet med rånaren är 
minst lika skräckfyllt som rånet. En kvinna beskriver det som ytterligare något som river 
upp sår och åter igen väcker känslan av att under förhör bli misstrodd och kanske inte 
komma ihåg detaljer runt händelsen.   
 

�Efter, det var åtta månader senare man skulle på rättegång. Och då kom det 
liksom tillbaka igen. Det började om på något sätt när man satt mitt emot han 
själv. ... Det var värre än själva rånet. Sitta där och kunna se att det var han. � 
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Kvarstående förändringar 
Hur har då rånet påverkat på sikt? De allra flesta upplever sig idag må bra. Samtidigt 
framkommer hos vissa en personlighetsförändring som kan betecknas som en allmänt 
ökad sårbarhet. Andra förändringar är mörkerrädsla och misstänksamhet. Sedan finns det 
även några få som kan se positiva konsekvenser av rånupplevelsen. Många säger att de 
inte kan se att rånet påverkar dem idag, det är det vanligaste svaret. Ibland kan 
informanterna ange en avgränsad specifik förändring som till exempel att inte tycka om 
att vara ensam. Oftast är det dock en allmän upplevelse av hur de uttrycker sig som ger 
känsla av att obehagskänslor och tankar idag lättare kan väckas vid påfrestning. Flera 
säger att de inte pratar om rånet och att de förtränger det mer eller mindre omedvetet. 
För drygt hälften är det mer som att man införlivat rånet i sin livshistoria. �Det är liksom 
något man lagt bakom sig. Det som har varit, har varit, liksom.�.  
 
Den generellt större sårbarheten handlar om att rånet är något som rubbat tryggheten och 
välbefinnandet. Föreställningen att de är trygga i världen har bevisats vara fel och otäcka 
händelser kommer närmare dem. En kvinna nämner att hon nu varit med om en hemsk 
livshändelse och därmed blivit mer ödmjuk inför hur man kan må. För en annan tar det 
sig uttryck i att: �Jag har lättare att stressa upp mig över saker, tycker jag.� Flera blir 
rädda inför nya saker som associeras till rånet. Det kan vara plötsliga ljud, mörka kläder 
eller någon som går efter dem på gatan. Rån på TV väcker också rädsla, beskriver tre 
stycken. En kvinna sätter rånet i samband med att hon senare i livet utvecklat diabetes. 
 
Upp till ett par månader efteråt vågar vissa inte gå hem själva från arbetet, även om det 
är något som gått över med tiden. Det finns en allt mer avtagande, men kvardröjande 
osäkerhet och en del lägger sig till med beteenden som försäkrar dem om deras säkerhet. 
Vid stängningsdags beskriver en informant det som att: �Så man fick rutiner. Man gick 
ut och tittade om det fanns mycket folk utanför, och såna grejer va.�  
 
Denna misstänksamhet är något som ungefär hälften av informanterna talar om. Man är 
på sin vakt och beter sig försiktigare kring kunderna. En person beskriver det som att 
godtrogenheten försvann och att rånet ständigt finns i bakhuvudet.  
 

�Ja, alltså det jag känner det är det att, att man blev liksom på något vis, man var 
inte trygg längre. Jag hade aldrig tänkt tanken före att det skulle kunna hända. 
Men det kunde det. Som, ja, tryggheten försvann.� 

  
Flera informanter nämner en kvarstående mörkerrädsla så stark att de undviker att gå ut 
alls tiden efter rånet. Den finns ännu kvar flertalet år efter rånet i form av obehag i 
mörker både hemma och utomhus. En kvinna tycker att det är ganska bra nu, men 
berättar ändå att det påverkar henne när hon åker hem från arbetet. 
 
 

�Jag var aldrig mörkrädd i hela mitt liv, nu är jag fruktansvärt mörkrädd. Men 
jag känner ändå att det lättar. Men jag vet ju att när jag kommer hem från jobbet 
och det är kolmörkt ute, då sitter jag kvar i bilen en liten, liten stund, och så 
springer jag in fort. Jag vet inte vad jag är rädd för. Jag blev ju inte rånad på 
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kvällen, jag blev ju rånad på dagen, men nu vet man inte, det är när jag inte 
riktigt ser.� 

   
Även under intervjuerna märks att rånet satt sina spår i nutid. Tre drabbade blir 
uppenbart berörda och i affekt när de talar om händelsen. En säger: �Jag ser nu när jag 
pratar med dig här nu, så håller jag så hårt i luren, jag försöker slappna av, men jag 
håller hårt , precis som om jag var rädd.�  
  
Samtidigt kan enstaka av de drabbade även se positiva effekter av rånet. En kvinna 
berättar hur hennes familj stöttade henne och hämtade henne från jobbet varje dag och att 
det gjort att de kommit varandra närmare. Även då familjen är ett stöd så finns mycket 
skuldkänslor för att man är en belastning efteråt, beskriver en kvinna. Återkommande 
tankar på händelsen resulterar i ett tjat: �De är nog trötta på att höra det�. En kvinna 
säger att hon lärt sig �ta tjuren vid hornen�, och att ta tag i sitt liv. �Jag liksom tog i det 
med det samma och tog de här sakerna jag var rädd för och gjorde.� Två andra kvinnor 
har liknande berättelser om hur de till slut påbörjar längre terapier för att reda ut sina liv.  
 

Diskussion 
 
För att uppfylla studiens syfte att skapa bättre förståelse för drabbade individers 
upplevelser av butiksrån och lyfta fram viktiga faktorer för eventuella �hjälpare� kommer 
resultaten att diskuteras utifrån respektive frågeställning. Under varje rubrik lyfts de 
generella punkter upp som mest kan tänkas påverka hur en drabbad på bästa sätt kan 
bemötas. Inledningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet och aspekter som kan tänkas 
påverka bedömningen av resultaten.  
 
Metoddiskussion 

Samtliga intervjuade hade i delprojektet �Traumaenkäten� uppgett sig villiga att bli 
kontaktade igen. Överrensstämmelsen, mellan informanternas ålder och tid sedan rånet, 
för �Traumaenkätens� population och denna studies informanter är stor. Man kan ändå 
ställa sig frågan om dessa individer på något sätt skiljer sig från dem som inte velat bli 
kontaktade, eller de som inte besvarat enkäten. Denna fråga har inte vidare kunnat 
undersökas, utan får prägla vilken betydelse resultaten ges. Kvale (1997) skriver att 
�Känslomässigt labila intervjupersoner, som mer eller mindre medvetet söker 
professionell hjälp, kan försöka göra en forskningsintervju till personlig terapi.� 
(Kvale, 1997, s 143), vilket skulle kunna tolkas som att individer som mår dåligt och 
skulle vilja ha mer hjälp, är de som vill delta i studier. En annan påverkan skulle istället 
kunna vara att individer som är villiga att delta i forskningsprojekt är de individer som 
efter en traumatisk händelse mår bäst och redan har sociala kontakter som fungerar bra. 
Stöd för detta finns i att samtliga informanter inledningsvis hävdade att de idag mår bra.  
 
En väl fungerande teknik var också telefonintervjuerna som kan tänkas ha underlättat för 
informanterna att närma sig sin berättelse på ett lagom känslomässigt djup. Telefonen ger 
en distans till intervjuaren och känsligt material kan vara lättare att lägga fram. Ett rikt 
material med detaljrika berättelser framträdde. 
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Denna examensuppsats har tagit sin utgångspunkt i fenomenologin och att människor 
ständigt skapar och tolkar sin situation i mötet med andra individer. Detta kan anses 
passa särskilt bra för studier av traumatiska upplevelser då traumapsykologin hävdar att 
det är hur individen uppfattar sin omgivning som avgör dennes reaktioner. En komplex 
social verklighet, som butiksrån, förstås och förklaras således bäst genom undersökande 
interaktion med drabbade människor. Gustafsson (2003) menar att den kvalitativa 
metodens argument är förståelse, intersubjektivitet, upptäckt samt nyfikenhet och Kvale 
(1997) hävdar att information om mänskliga processer bäst inhämtas via intervju. 
Genomförandet av kvalitativa intervjuer kan därför anses mest lämpat för studiens syften, 
särskilt i kontexten av att övriga delprojekt under paraplyet �Traumatisk Stress i 
Arbetslivet� är av mer kvantitativ karaktär. Behovet av flera olika informationssamlande 
metoder för att fånga hela variationen inom ett ämne kan därmed delvis anses vara 
tillgodosedd (Starrin et al, 1991).  
 
Studiens upplägg har låtit sig inspirerats av Grundad teori, men har på grund av 
examensuppsatsens karaktär och begränsningar inte enbart kunnat låta materialet 
bestämma inriktning. Preliminära problemformuleringar gjordes därför, i motsats till i 
Grundad teori, redan inledningsvis. Frågeställningarna har visat sig omfatta mycket och 
svårighet har uppstått i att beskriva ett omfattande och mångbottnat resultat. Likaså har 
antalet undersökningsdeltagare avgjorts av tillgång. Bortfallet, 29 procent, kan anses 
högt, samtidigt som endast en informant uttryckligen sa nej till deltagande. Den praktiska 
tiden till förfogande för studien gjorde att ny förfrågan till de som inte fanns tillgängliga 
inte gjordes. Även om total mättnad, det vill säga att ingen ny information tillförs med 
nytt material, inte kan sägas vara uppfylld, finns en tydlig tendens till täckande variation 
av data i de 15 intervjuerna. Analysen har följt Grundad teori där framtagna koder och 
begrepp har fått vara dynamiskt formbara och byggts på ända tills gräns för 
rapportskrivning dragits. Avsikten har inte varit att sammanfoga resultaten till en 
helgjuten teori, utan ses som en kartläggning byggd på, i empirin välgrundade, 
antaganden (Guvå & Hylander, 2003). 
 
Påverkan på resultaten kan också ha skett genom min egen kunskapsbas av 
avlastningssamtal och psykodynamisk terapiutbildning. Förväntningar kan ha styrt val av 
begrepp som tas upp, men också påverkat mitt psykologiskt inriktade uttryckssätt i 
rapportskrivningen. Samtidigt får min trovärdighet som forskare anses ha grundats i min 
psykologutbildning och den handledning jag fått. En påtaglig aspekt vid traumatiska 
upplevelser är påverkan på minnesfunktionerna (Christianson, 2002). Tillförlitligheten 
hos intervjupersonernas utsagor kan ändå anses hög, då intresset varit deras nuvarande 
upplevelse av rånet, och egentligen inte vad som objektivt hände. På så vis blir det 
oviktigt om exempelvis eventuell PTSD förvränger eller påverkar deras berättelse. Tiden 
som gått sedan rånet varierar, liksom de intervjuades upplevelse av hur väl de mindes 
rånet. Alla kunde dock berätta och svarade på mina frågor. Ingen uppgav att de hade 
drabbats av minnesförlust under traumat men relativt ofta innehöll svaren 
eftertänksamhet. Vissa talade dessutom om hur de aktivt försökt förtränga minnet, eller 
inte ansett att det är bra för dem att tänka på det. Christianson (2002) fann efter bankrån 
i Stockholm att offren mindes central detaljinformation kring själva den känsloladdade 
händelsen väl. Orsaken till den starka känslan är ju dessutom ofta central i senare 
posttraumatisk problematik. I många fall handlar det om vapnet, eller hur rånaren var 
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klädd. Perifer bakgrundsinformation runt händelsen, exempelvis hur många kunder som 
fanns i butiken, faller däremot i glömska. Detta stämmer väl med mina informanters 
berättelser där vissa detaljer från omständigheterna kring och efter rånet var vaga, medan 
själva rånsekvensen ofta var tydlig. En kvinna sammanfattade det på ett representativt 
sätt:  
 

�Ja, inte just själva händelseförloppet. Det sitter ganska djupt etsat på näthinnan, 
så att säga. Men just det här att, när du förklarar efterspelet, vad som hände när 
själva allt var över och man skulle få tag på polisen, och allt det här, hur jag 
mådde, det är den här biten som är luddig, så där.� 

 
Inom Grundad teori gör man inte anspråk på allmän generaliserbarhet (Guvå & 
Hylander, 2003). Studiens resultat är däremot giltiga och användbara för just dessa 
undersökningsdeltagare, forskningsprojektet �Traumaenkäten� och för eventuella 
�hjälpare� vid butiksrån. God överrensstämmelse finns mellan redan etablerade teorier 
om traumapsykologi och studiens resultat på ett sammanhängande sätt. Trots eventuell 
begränsning i urvalet kan därmed resultatens empiriska validitet anses god (Guvå & 
Hylander, 2003). Genom att de undersökningsdeltagare som velat, fått läsa rapporten i 
sin helhet sker en återkoppling och resultaten kan uppnå en meningsfull uppgift att 
förmedla tankar kring de drabbades upplevelse. Slutsatserna kan därmed få både en 
praktisk relevans för de berörda samt de redan insatta forskare som får liv i sina 
teoretiska resonemang. Detta trots att resultaten kanske inte kan ses som nygenererad 
kunskap.  

 
Resultatdiskussion 

Litteraturgenomgången har i många stycken varit förvirrande. Mitt första intryck av 
traumapsykologins forskning var att ämnet tycktes både oomstritt och väldokumenterat. 
Vid djupare inblick inom ämnet har det ändå visat sig att många områden är dåligt 
utforskade. Flertalet studier tar upp att tidigare forskning, likväl som deras, är av dålig 
kvalitet och svår att dra slutsatser från. Få studier har gjorts på just rån och utsatta för 
brott på arbetsplatsen (Harrison & Kinner, 1998; Kamphuis & Emmelkamp, 1998). Till 
detta kommer, enligt min mening, att traumapsykologins förklaringsmodeller tidigare har 
stått långt ifrån varandra angående händelser som rån. Med detta i åtanke kan 
frågeställningarna besvaras. 
   
Hur ser den drabbades upplevelse av rånet ut? 
Aktuell studie visar att en händelse som butiksrån för de drabbade innebär en starkt 
känsloladdad händelse som i många fall uppfyller litteraturens krav för moderat till 
extrem stressor. Informanterna har reagerat olika, allt ifrån svagt till kraftigt. Detta utan 
att direkt koppling mellan typ av rån och grad av reaktion har kunnat ses i denna uppsats. 
Detta utesluter dock inte att en sådan koppling är trolig, men det stödjer tanken att 
vilken inre betydelse individen tillskriver händelsen är mest avgörande för sättet att 
reagera (Sandberg, 2001). Informanterna reagerade både känslomässigt, tankemässigt 
och fysiologiskt under rånet. När rånaren har flytt tycks den drabbade ställa in sig på 
återhämtning. Detta kan tolkas som att den drabbade försöker skapa mening och 
sammanhang i det som skett genom att orientera sig mot andra i omgivningen. Lyftas 



 38

fram bör att det, för informanterna, i det akuta skedet var mest betydelsefullt med 
närstående omkring sig, vilket får stöd i litteraturen (Hermanutz och Fischer, 2001). 
 
Det som står ut i berättelserna är också hur känslan av att vara misstrodd och hur 
informanterna upplever sig ha agerat fel i händelsen, påverkar de drabbade negativt. Det 
är lätt att tillskriva dessa känslor till en skadad förmåga att lita på andra eller på 
reaktionsfasens bitterhet. Ur perspektivet att rån redan slår hårt mot tilltron och 
tryggheten i relationer bör detta tas på allvar. Skuld och skam kan skapa svårigheter i 
fortsatt tillfrisknande. En viktig lärdom är därför att man aktivt bör försöka utstråla en 
tilltro till offrets beskrivning. Rent praktiskt kan det innebära att inte fokusera på de 
försvunna pengarna vid ett rån.   
 
Vilken typ av krisstöd har den drabbade fått efter rånet? 
Psykologiskt stöd kan ses som alla de förhållanden som har en gynnsam effekt på den 
drabbades upplevelse och sätt att hantera en stressbelastad situation (Eriksson, 1997). 
Informanterna beskrev också allt ifrån kamratstöd på platsen, professionell krishantering 
och betydelsen av vänner och familj. I litteraturen har jag hittat tydliga riktlinjer för hur 
drabbade vid ett väpnat rån bör omhändertas (Hermanutz & Fischer, 2001). 
Förhållningssättet kan sammanfattas med gott medmänskligt stöd (Schulman, 2000). Det 
akuta omhändertagandet innebär att skapa en trygg medmänsklig kontakt snabbt efter 
händelsen, mobilisera socialt stöd samt ta situationen på allvar. Den drabbade behöver få 
prata om det skedda, om han eller hon vill, få information i lagom dos om eventuella 
kommande stressreaktioner och inte lämnas ensam. Detta kan ske genom kamratstöd, 
avlastningssamtal, debriefing eller kristerapi (Sandberg, 2001). Den drabbade bör även 
tidigt träffa någon med kunskap att bedöma om individen behöver vidare professionell 
behandling. Olika individer behöver olika stöd och hjälp i olika faser varvid uppföljande 
kontakter är betydelsefulla (McNally et al, 2003). Detta gör att många specialister 
hävdar att psykologisk första hjälpen måste anpassas till den drabbades individuella 
behov på ett ickestrukturerat flexibelt sätt. Larsson et al (1998), Sivertsson (2003) 
lägger i sin tur till krav på en tydlig ledningsstruktur som prioriterar krishantering, när 
traumat sker i kontexten av en organisation. Författarna betonar att program för 
hantering av extrem stress bör innehålla någon form av mental träning, utbildning i 
kamratstöd samt krisledning för högre nivåer.  
 
Bland mina informanter blev betydelsen av gott medmänskligt stöd tydligt då de personer 
som fick ett snabbt omhändertagande uttryckte hur skönt det var att någon brydde sig 
om dem. En omsorgsfull kamrathjälp betecknades som positivt samtidigt som avsaknad 
av detta gav ett tydligt avtryck i återhämtningsprocessen. Informanterna har framhävt 
chefens betydelse redan i det första skedet, vilket även litteraturen poängterar. Tyvärr 
tyder mycket på att endast enskilda insatser genomförts. Det har varit avlastningssamtal 
eller förmedling till samtalskontakt utan någon egentlig uppföljning. Samtalskontakterna 
har då varit korta. Schulman (2000) redovisar i enlighet med detta att på Huddinge 
sjukhus fick 75 procent av patienterna som fullföljde krisbehandling färre än 10 samtal. 
Det är oklart om någon specifik typ av behandling satts in vid samtalskontakterna i denna 
studie och ingen nämner de rekommenderade terapimetoderna. En slutsats från den här 
studien är att de drabbade i viss mån fått krisstöd, men att detta bör skiljas från 
behandling. Undantaget är den kvinna som tillsammans med psykolog rollspelade 
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händelsen på plats i butiken. Detta skulle kunna härledas till en kognitivbeteendeform 
med exponeringsinslag. Ytterligare en kvinna genomförde ett rehabiliteringsprogram 
genom BOJ som speglade ett helhetsperspektiv av flera behandlingstankar. Man bör även 
komma ihåg att några rån faktiskt ledde till senare behov av längre terapier.  
 
Ett genomgående drag i samtliga berättelser är att mycket tycks ha lämnats åt den 
drabbade själv att initiera. De har själva fått ansvara för att ringa BOJ eller husläkare 
samt bedöma behov av stöd och sjukskrivning. Detta går tvärs emot traumapsykologins 
lärdomar. Vid kaos inombords är det svårt att ta beslut. Då drabbade ofta känner sig 
missförstådda och saknar tilltro till omgivningen kan det dessutom vara svårt att be om 
hjälp, poängterar Weisaeth och Mehlum (1997). Även mina informanter målar upp denna 
bild.  
 
För mig var det förvånande att se att facket ofta nämndes i intervjuerna. I de fall då 
snabb och personlig kontakt skedde uppskattades detta av informanterna, medan då 
facklig kontakt missköttes utgjorde detta en källa till missnöje. Informanterna har själva 
räknat in facket i krisstödet, något som kanske borde nyttjas och utvecklas mer. Jag 
tänker också att det tyder på facket som en skyddande funktion och hur viktig 
representanter för ledningsskikten blir vid dramatiska händelser på arbetsplatser.   
 
Inget krisstöd 
De som inte fick stöd är uppenbart missnöjda och bitterheten hörs i intervjuerna. Denna 
studie lämnar ingen tvekan om att butiksrån är en händelse som behöver insatser, vilket 
även litteraturen hävdar. Ändå var min första upplevelse efter intervjuerna inte att 
informanterna drabbats av något speciellt traumatiskt. Under analysen av materialet har 
det sedan växt fram en bild av hur stor påverkan rånet ändå haft. Kanske lät jag mig luras 
av den vanliga framställan att de nu mådde bra och att det inte var så farligt. Kanske 
behövde även jag distansera mig från den nakna skräck som finns i traumats kärna? Jag 
vill hävda att det är här klyftan mellan den tydliga litteraturen och den tveksamma 
verkligheten kan finnas. Att möta en drabbad människa är inte lätt och hur gör man för 
att skapa trygghet? Det är inte heller alltid så att individen öppet visar sitt behov av hjälp 
eller ens upplever sig vilja ha insatser. All tillgänglig information tyder på att det som 
�hjälpare� inte handlar om den drabbades vilja till insatser, utan att utgångspunkten ska 
vara att människor som drabbats av, exempelvis rån, behöver stöd. En hjälp som däremot 
behöver individanpassas. Med detta vill jag säga att forskarvärlden behöver enas för att 
kunna föra ut information om reaktioner och krisinterventioner.  
 
Den litteratur som behandlar krisstöd visar att det finns två läger angående insatser. Den 
ena sidan handlar om strukturerade former där traumat tas upp kronologiskt. Här 
förordas defusion, avlastningssamtal och debriefing. Den andra sidan förordar flexibla 
och helt individualiserade professionella behandlingar. Forskningen kring debriefing ger 
också mycket blandade resultat (Hodgkinson & Stewart, 1998). Kritiken har varit hård 
och hävdar att en session knappast kan vara givande. I nära anslutning till den 
känsloladdade händelsen kan samtalet också verka påträngande och konkurrera med 
fungerande försvarsmekanismer (Weisaeth, & Mehlum, 1997). I värsta fall blir 
debriefingen en sekundär traumatisering och standardiserade former för intervention kan 
skada den drabbade. Efter denna studie har det blivit tydligt att debriefing inte är ett sätt 
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att helt undvika PTSD, det är enbart en akut krisintervention (Schulman, 2000). Mycket 
tyder också på att personrelaterade karaktäristika sätter gränser för vad som kan 
förväntas av stödinsatser direkt efter ett trauma (Larsson, Michel & Lundin, 2000). Det 
behöver heller inte finnas någon motsättning i att insatserna måste individanpassas. 
Debriefingen bör inte ha som ändamål att försöka tvinga drabbade att lämna ut inre 
tankar och känslor kring traumat (McNally et al, 2003). Debriefing lärs idag ut till många 
kategorier människor och jag tänker att kanske en väg är att höja utbildningsnivån för 
debriefinghandledare. Då garanteras att metoden används på rätt sätt och med rätt 
individer. Urvalet av deltagare är nämligen en annan viktigt aspekt som påverkar känsla 
av trygghet och utsatthet. Jag tänker mig att debriefing inte alltid behöver ske i grupp, 
utan att forskning fortsättningsvis även behöver titta på enskild debriefing. Avståndet i 
tid till traumat bör också beaktas för att individen ska vara mottaglig. Eftersom behovet 
av kontroll är stort tillämpas debriefingen därför bäst inom organisationernas värld, 
exempelvis räddningstjänsten. De flesta deltagares upplevelser av debriefingen tycks 
också positiva och Hodgkinson och Stewart (1998) frågar sig om detta verkligen skulle 
varit fallet om metoden gjort deltagarna sämre? 
 
Vad har påverkat den drabbade efter rånet? 
I enlighet med litteraturens påpekande att extrema trauman påverkar individens relationer 
till sin sociala omgivning är det också i det sociala sammanhanget som både positiv och 
negativ påverkan finns i studiens intervjuer. Avsaknad av krisstöd eller ett oförstående 
mottagande, av polis, chef eller familj, präglar hela den drabbades upplevelse av 
rånhändelsen och tar över berättelserna. Exempel som att få se övervakningsbandet från 
rånet eller baktalas ökar naturligtvis risken för sekundär traumatisering. Liksom 
Schulman (2000) har denna studie funnit att massmedia också kan bli denna ytterligare 
belastning. Informanterna uttrycker att det skapar en skam att exponeras i massmedia, 
vilket i högsta grad kan tänkas hämma bearbetningen av händelsen.  
 
Den faktor som har påverkat informanterna mest positivt är den omsorg de mött. Den 
behöver genomsyra både officiellt krisstöd såväl som inofficiellt stöd. Omsorgen liknar 
mycket det litteraturen omnämner som krisintervenering. Det innefattar 
omhändertagande av situationen och förståelse med en varm hållning från människorna 
runt omkring. En annan faktor i omsorgen är att lyssna. Informanterna, liksom 
litteraturen kring behandling av stressreaktioner, talar om att det varit skönt att prata, om 
och om igen, kring händelsen. Detta stödjer tanken att en traumaterapis verkan ligger i 
att driva på och understödja ett naturligt tillfrisknande (Cullberg, 1975). En 
psykodynamisk och biologiskt-kognitiv tolkning kan här gå hand i hand. Verbalisering 
gör att skrämmande känslor kan få en konkretare innebörd och att uttala dem för en 
annan människa, som accepterar dem, kan underlätta ett eget erkännande av sina 
upplevelser och är avgörande för återhämtning efter traumatiska händelser (van der Kolk 
et al, 1995). Kanske är det som sker då emotionella minnen från SAM-system överförs 
till VAM-system i hjärnan.  
 
Framträdande i materialet har också varit betydelsen av hur det fungerat när den 
drabbade gått tillbaks till arbetet, benämnt �arbetsträning�. Det är slående att händelsen 
sällan tycks kvalificera för sjukskrivning. Något man först kan tycka är olyckligt. 
Sjukskrivningsstatistiken hänger således inte ihop med vilket lidande de drabbade 
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upplever. I Våld och hot i arbetslivet (www.av.se) konstateras att det därför är svårt att 
få bra information om händelsers allvar via statistik då många försöker arbeta trots 
psykiska reaktioner. Detta måste ställas i relation till hur informanterna har poängterat 
den positiva upplevelsen av arbetsträning. Kanske tyder det på det som McNally et al 
(2003) hävdar: Efter trauman prioriterar människor andra saker än behandling, 
exempelvis att börja jobba igen. Samtidigt är det slående hur likt arbetsträningen 
framställs traumabehandling. Informanterna använder starka uttryck som att 
konfrontationen med rädslan, som efter butiksrånet förknippas med butiken, är enda 
vägen tillbaks. Till skillnad från en terapi där terapeuten lotsar genom ångesten, tycks här 
möjligheten att backa och gå hem när känslorna blir för överväldigande, vara centralt.  
 
Den påverkan som informanterna tillskriver butiksrånet är annars en kombination av 
skilda livshändelser med olika magnitud. För mig var det förvånande att så många hade 
mött sin rånare i efterhand. Rättegången är ett sådant tillfälle. Informanterna hänvisar till 
att det är svårt att särskilja vad som påverkar vad och då flera händelser hänt på kort tid 
blir det naturligt att tänka att påfrestningen till slut blivit allt för stor. Intressant är att 
graviditet i två fall har haft en sådan mental inverkan, förutom en eventuell hormonell 
påverkan. Stress-sårbarhetsmodellen är således ett viktigt instrument för att bedöma 
traumats effekter. Intressant är att just en ökad sårbarhet också är något som 
informanterna själva beskriver som en kvarstående konsekvens av rånet.  
 
Trots att de flesta informanter säger att de nu mår bra och att rånet inte påverkar dem 
idag så framkommer flera specifika konsekvenser. Precis som forskningen säger att 
interpersonellt våld skakar om den drabbades tilltro till omgivningen har även den här 
studien funnit att det är förändringar i individernas grundtrygghet som är den största 
förändringen i de drabbades personligheter. Känslan av hot förknippas på något sätt med 
mörker, som det tycks, oavsett om mörker varit en faktiskt omständighet i rånet. 
Informanterna beskriver en kvardröjande vaksamhet och misstänksamhet. Kanske man 
vid närmare undersökning skulle finna att det är en lättskrämdhet kopplad till förhöjd 
känslighet i det autonoma nervsystemet då informanterna själva tycks oförstående för 
vad som sätter igång rädslan. Detta skulle kunna vara tecken på att en mer omfattande 
PTSD-liknande problematik existerar, även om den inte har framkommit i intervjuerna. 
Sammanställningen av �Traumaenkäten� indikerade också att ett visst antal av mina 
informanter skulle kunna diagnostiseras med PTSD (personlig kommunikation med Hans 
Peter Søndergaard).  
 
 
 
Vilka tidigare kända riskfaktorer finns i klienternas berättelser? 
Forskningen kring riskfaktorer för att drabbas långvarigt av en traumatisk upplevelse 
syftar mest till vilka som ligger i riskzonen för PTSD. Få studier koncentrerar sig dock 
på just rånoffer.  
 
Personrelaterade faktorer är det utifrån denna studie svårt att uttala sig om. Personlig 
läggning och sårbarhet har varit svårbedömt i intervjuerna. Samtidigt är det något som 
informanterna själva förknippar med hur �man� reagerar vid ett rån. �Men sen är det väl 
hur man är som person också.� Endast enstaka säger att de själva var en orolig person 
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innan rånet. I statistiken uppger fler kvinnor än män att de har drabbats av en traumatisk 
upplevelse på arbetet, men jag har med avsikt bortsett från ett genusperspektiv i studien 
då undersökningsdeltagarna övervägande var kvinnor.  
 
Få hänvisningar till tidigare traumatiska upplevelser har dykt upp i studiens intervjuer. 
Tre respondenter kan dock direkt förklara hur de känner igen känslan under rånet från en 
tidigare traumatisk upplevelse i deras liv. En kvinna känner igen rädslan: �Det var när 
jag var liten och det kom någon mitt i natten och bankade på dörren. Någon som inte 
var nykter och så. Då vet jag att jag blev väldigt, väldigt rädd.� En annan utsattes som 
barn för sexuella övergrepp. På samma sätt som det då efteråt väcktes stark rädsla vid 
åsynen av en liknande bil som övergreppen skedde i, påminner vissa detaljer om rånet 
och väcker på nytt starka känslor av obehag efteråt. En annan talar om känslan av att tro 
att man ska dö, något som tidigare upplevts när personen fått starkström genom kroppen 
och blivit skadad på en tidigare arbetsplats. De talar då om att det är samma kvalitet på 
känslan.  
 
Resultaten tyder på att informanterna har använt sig av olika kopingstrategier för att 
hantera butiksrånet. Flera informanter uttrycker att det gör det lättare att bearbeta varför 
man drabbats när rånaren grips. Det finns då en känsla av att gå från offer till att det är 
rånaren som är den svaga parten. Bilden av rånaren får även möjlighet att bekräftas för 
någon. På detta sätt kan man tänka sig att situationen blir mer begriplig och hanterbar när 
den får ett konkret slut. Genom att försöka förstå rånaren blir handlingen inte personlig. 
Individer med denna inställning tycks må bättre, men det är bara ungefär 1/3 av 
butiksrånen i Sverige som klaras upp idag (Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003, 
www.bra.se). I de fall där rånaren aldrig kan gripas får ovissheten och rädslan för rånaren 
möjlighet att hänga kvar. Just att vissa haft kraft att gå tillbaks till jobbet samt mottagit 
hjälp kan eventuellt också ses som tecken på att dessa individer skulle haft en mer 
problemfokuserad inställning till livet sedan tidigare. En sådan aktiv, problemfokuserad 
kopingstil anses även inom litteraturen underlätta givande bearbetning. Några upplevde 
istället rånet som högst personligt, vilket tycks ha gjort det svårare att gå vidare. Detta 
skulle kunna relateras till en mer passiv, emotionell kopingstil, där individen förblivit 
upptagen med egna upplevelser. Andra drabbade har istället inte tyckts reagera 
nämnvärt. Denna intervjustudies begränsningar har dock gjort att djupare förståelse för 
eventuella kopingstrategier inte kunnat inhämtas, men kanske har dessa personer varit 
bättre mentalt förberedda eller haft en annan känsla av sammanhang.   
 
För att ha fått fram den för individen mest skrämmande stressorn, hade intervjuer av mer 
djupgående art behövts. Studier kring våldbrott och rån tyder dock på att det för många 
är en skrämmande upplevelse med innehåll av chock (Christianson, 2002). De flesta 
informanter har också angett att i stunden är intensiteten i rädslan hög. Då många studier 
visar på vikten av intensiteten i händelsen för utvecklandet av PTSD (Frans et al, 2004) 
bör detta område undersökas närmare vid just rån. Tidigare har nämnts att bristfälligt 
socialt stöd och frånvaro av krisstöd finns i informanternas berättelser. Även om jag kan 
ana konsekvenser av detta i informanternas upplevelse av rånet, tyder inget på att deras 
symtom varit fler än övrigas. Riskfaktorerna efter händelsen härrör istället mer till den 
totala påfrestning som rånet utgör en del av. Tydligt är dock hur socialt nätverk finns hos 
de flesta av mina informanter. De talade om partner, barn, vänner och arbetskollegor runt 
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dem, och att de pratat mycket med dem. Ett citat får sammanfatta: �Jag har ändå haft 
nån. Jag har pratat med han. Jag kan tänka på de som är ensamma som inte har 
någon.� Kan detta vara en avgörande faktor i att studiens informanter upplever sig ha 
klarat av upplevelsen av rånet? En tilltro till en egen förmåga föregående traumat kan 
också behövas för att individerna ska kunna ta till sig stöd och även i stressbelastade 
situationer upprätthålla sociala kontakter (Benight & Bandura, 2003). Även om ett 
fungerande socialt nätverk kan ge stöd, räcker det dock inte alltid till. Ett befintligt 
socialt nätverk kan även existera utan att förmå hantera den drabbade på ett stödjande 
sätt. Det finns också tecken på att social inverkan kan bli en börda då det inte anpassats 
till den drabbade eller bär på tidigare inbyggda problem. Elklit och Brink (2004) fann i 
sin studie av våldsoffer att upplevelsen av generellt socialt stöd minskade efter traumat. 
Deras tolkning innefattade därför att färre resurser än tidigare fanns till hands för att 
hjälpa den drabbade att återupprätta ett av överfallet splittrat själv. 
 
�Hela situationen idag är ju tuff, det har blivit rätt hårt överhuvud taget.� 
Det har blivit allt tydligare under arbetets gång hur de intervjuade anser sig arbeta i en 
riskbransch. För vissa är det en påtaglig aspekt att livsmedelsbutiker, speciellt de mindre 
där personalen är färre, ständigt konfronteras med människor som är våldsamma och ofta 
är påverkade av alkohol och droger. Vedin (2005) uppger att drygt en tredjedel av 
Handelsanställdasförbunds fackligt anslutna inom detaljhandeln känner oro för att bli 
rånade. Några av deltagarna i denna studie beskriver att de har varit med om många olika 
incidenter som potentiellt har kunnat bli farliga, både innan och efter rånhändelsen de här 
har berättat om. Vanligt är snattare som blir aggressiva. Ett par informanter menade att 
de är så vana att de nästan inte bryr sig längre. I två fall uttrycktes att förövarna nu mera 
får lämna butiken då det är allt för stor sak, både skade- och tidsmässigt, att försöka 
stoppa dem. Andra lever mer med rädslan och tycker att det påverkar deras arbetsmiljö. 
Två har även upplevt att gripna personers kompisar väntat utanför butiken vid 
stängningsdags och betett sig hotfullt. Även sådana händelser har lett till polisanmälan 
och rättegång. Sammantaget finns en allmän oro för rån och våldsamheter hos de flesta 
informanter, �Det var inte om, utan när, liksom�, och då speciellt efter upplevelsen av 
ett rån. En kvinna sa klart och tydligt att hon inte vill arbeta kvar efter mammaledigheten 
på grund av rånrisken. 
 
De studier angående allmänna våldsbrott som påträffats här har alla visat på att 
händelserna kan orsaka långtgående men efteråt. För en grupp (N=214) utsatta för 
våldsamt rån uppvisade 22 procent PTSD och ytterligare 22 procent stressymtom ett 
halvår efter händelsen (Elklit & Brink, 2004). Efter bankrån i ett högriskområde i 
Nederländerna redovisas siffror på att upp till 50 procent led av händelsen efter samma 
tid (Kamphuis & Emmelkamp, 1998). Vid väpnat rån fann Harrison och Kinner (1998) 
att det fanns en generellt hög posttraumatisk stressnivå fortfarande efter 6-12 månader. 
Med detta i bakhuvudet bör man läsa statistiken om rån i Sverige. År 2003 var 11 
procent av samtliga anmälda rån just butiksrån (Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003, 
www.bra.se). Det är flest livsmedelsbutiker som rånas, men störst är risken att rånas i en 
videouthyrningsbutik. Ändå hävdar Brottsförebyggande rådet att sannolikheten för att 
utsättas för butiksrån kan anses liten. Det är bara en procent av alla butiker som rånas. 
Sannolikheten ökar dock i storstäderna. Beloppen som rånaren får med sig understiger i 
drygt hälften av fallen 5000kr. Det mest karaktäristiska rånet är, i statistiken likväl som i 
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denna studie, ett snabbt kassarån vid stängningsdags (Ekström, 2002). Våld i samband 
med butiksrånen är relativt vanligt, även om uppkomna skador mest är av psykisk natur. 
Idag genomförs upp till 44 procent av fallen med skjutvapen och 26 procent med kniv.     
 
Sammanfattning 

Slutsatsen av den här studien är att det finns tydliga råd att ge potentiella �hjälpare�.  
a) Det viktigaste budskapet, vilket denna studie finner stöd för i litteraturen, är att man 
inte bör dra sig för att ge psykologisk hjälp till de som drabbats av traumat (Smedsrud, 
Hem & Ekeberg, 2005). Däremot ska man inte tvinga sig på drabbade och symtom måste 
noggrant kartläggas för att man ska kunna individualisera ett helt paket av krisstöd. En 
enskild intervention kan på intet sätt förväntas vara effektiv (Paton, Smith & Stephens, 
1998). b)Vid ett butiksrån bör det finns vissa förutbestämda roller med specifika 
ansvarsområden för omhändertagande. I organisationernas värld finns detta och gör att 
förberedelser kan vidtas och hela åtgärdspaket skapas. Detta finns i många butiker redan 
idag. Kunskapen i användandet av dessa skulle kunna ökas genom ett inledande 
obligatoriskt steg av utbildning i stressreaktioner. c) Några som redan idag borde vara 
kunniga och ofta är först på plats är polisen. Brottsofferjourernas Riksförbund 
(http://www.boj.se/index.pl/enkten) konstaterar i en enkät att polisen sedan flera år har 
omfattande informations- och underrättelseskyldighet gentemot brottsoffer. De ska ge 
information om de ekonomiska ersättningar som finns samt om vilka organisationer som 
kan ge stöd och hjälp. Undersökningen visar dock att polisen inte fullföljer detta trots att 
det är reglerat i både polisförordningen (PF) och förundersökningskungörelsen (FuK). 
Polisen borde även ha kunskaper att förmedla trygghet, tilltro och förståelse för den 
drabbades reaktioner. d) Till platsen måste även ansvarig komma, exempelvis den 
drabbades chef. Varken litteratur eller mina informanter ger någon tvekan om betydelsen 
av detta.  
 
e) Mina informanters uppskattning av att få samlas och delge sin version gör att nästa 
trappsteg i paketet skulle kunna tänkas vara någon variant av avlastningssamtal. Kanske 
uppdelat på ett avlastningssamtal och ett informationsmöte med berörda. I dessa former 
skulle det som Miller (1998) menar är viktigt vid psykoterapi med brottsoffer få plats.  
f) Det är tydliga råd och stöd i kontakten med aktuella myndigheter och 
försäkringsbolag. Konkret skulle det kunna vara ett färdigt häfte med blanketter och 
telefonnummer som fylls i tillsammans med chefen. Kontakt till rättshjälp kan förmedlas 
och tips till självhjälp delges. Självhjälp kan exempelvis vara motion, skrivmetoder eller 
stödgrupper (Paton et al, 1998). Miller (1998) menar att i många fall kan att prata med 
en vän eller andra överlevande hjälpa lika mycket som psykoterapi. Den drabbade bör 
uppmanas att svara ärligt på hur de mår och inte vara rädda att delge sina känslor till 
vänner och familj. Han hävdar även att den drabbade måste lära sig säga nej, och inte 
berätta om det som hänt för alla som är nyfikna, något mina informanter angett vara 
ytterligare en orsak till press. g) I linje med att mycket modern forskning handlar om de 
drabbades kopingstrategier och känsla av sammanhang, resonerar Kamphuis och 
Emmelkamp (1998) kring om tankestrategier kan läras ut och Gustafsson (2003) drar 
slutsatsen att det är viktigt att identifiera patientens egen kopingstrategi för att kunna ge 
ett adekvat bemötande. Detta skulle då kunna vara något som tidigt vävs in i den 
psykologiska första hjälpen.  
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h) Ett väl fungerande sätt att mer professionellt fånga upp den drabbade har i dessa 
intervjuer varit att en psykolog via företagshälsan automatiskt tagit kontakt med den 
drabbade. Företagsledningen har här ytterligare en möjlighet att visa sin välvilja genom 
att sanktionera eventuella krissamtal. Dessa kan vid behov övergå i en terapeutisk 
behandling av traumat.  
 
Slutligen, vill jag lyfta fram hur mina informanter visat på hur oerhört viktigt det är att 
stödet är tillgängligt en lång tid efteråt. i) Att i stunden inte orka be om hjälp, gör att 
�hjälpare� runt om måste säga att: �jag hjälper dig kontakta...� och så vidare, utan att ta 
ifrån den drabbade självständigheten. När de uppenbara stressreaktionerna är på väg att 
dämpas är risken stor att omgivningen börjar glömma. Då är det betydelsefullt att åter 
fråga hur den drabbade mår, inte av nyfikenhet, utan av medkänsla. En eventuell 
rättegång har informanterna i studien berättat om som ett tillfälle att åter mobilisera 
stödfunktionerna.  
 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det denna psykologexamensuppsats funnit att: 
 
♦ Det i litteraturen finns tydliga riktlinjer att praktiskt tillämpa vid krisomhändertagande. 
Samtidigt saknas det en konsensus kring professionella behandlingsmetoder inom 
traumapsykologin som forskningsområde.  
 
♦ Denna studies undersökningsdeltagares upplevelser av att rånas på sin arbetsplats 
kännetecknade uppenbart en traumatisk händelse. Beroende på skiftande 
personrelaterade faktorer och tolkning av händelsen har rånet fått olika konsekvenser för 
de drabbade.  
 
♦ Knappt hälften upplever sig ha fått organiserat stöd i krisen, inklusive professionell 
intervenering. Några har inte upplevt något stöd överhuvud taget, vilket präglat deras 
upplevelse.  
 
 
 
♦ Hur den verksamma faktorn i processen kring ett rån ser ut har inte kunnat klargjorts, 
men resultatet visar att stöd och omsorg är viktiga komponenter. Mycket tyder också på 
att en känsla av att bli betrodd i sin berättelse kan förhindra en adekvat återhämtning.  
 
♦ Samtliga informanter anser idag att de mår bra, samtidigt som det finns kvarstående 
besvär, om än inte somatiska och uppenbara. Tydligast är en generaliserad rädsla. Det är 
inre förändringar och man kan tänka sig att upplevelsen av att världen är trygg och god 
inte längre är lika allomfattande för den drabbade.  
 
♦ Några övergripande kopplingar till kända riskfaktorer har inte kunnat göras. Tendenser 
finns ändå till att skyddsfaktorer som socialt kontaktnät har inverkat på de drabbades 
hälsa.  
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♦ Att återhämta sig tar tid, och i samstämmighet med litteraturen visar studien på att ett 
rån medför att det för lång framtid finns en nedsatt livskvalitet. Det finns också ett 
kvardröjande intryck av hur flera tagit tag i situationen själva och hur arbetsträningen 
varit en medierande faktor.  
 
Tilläggas kan även att trots att det här inte gjordes några nya och oväntade upptäckter så 
gör inte det materialet mindre värdefullt. Jag låter Eva Håkansson sammanfatta min åsikt:  
 

�Det gäller att inte tappa sitt humanistiska perspektiv vid mötet med 
traumatiserade personer, så att inte de hittillsvarande teoretiska landvinningarna 
blir en tvångströja som ger nya sår i form av sekundär traumatisering.�   
(Eva Håkansson ur förord till Weisaeth och Mehlum, 1997, s 15) 

 
Förhoppningsvis har intervjuerna kunnat leda till att informanterna fått ett tillfälle att igen 
försöka förstå och bearbeta en svårbemästrad situation, vilket kan göra dem bättre 
rustade att i framtiden möta nya svåra situationer (Sandberg, 2001). På samma vis är min 
önskan att denna uppsats ska kunna komplettera ett biologiskt traumaperspektiv och 
också underlätta för vetenskapen att förstå så att vi kan bli bättre rustade att hjälpa till 
vid nya svåra situationer. Litteraturstudien har också visat att den drabbades upplevelse 
av våldbrott är ett obeforskat område som behöver fördjupas och breddas. Framför allt 
måste all kunskap som finns kunna formuleras till tydliga riktlinjer för traumatiskt 
omhändertagande så att individer med liv att leva slipper trilla mellan stolarna och minnas 
blomsterkvasten som man inte kan prata med. 
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BILAGA I, s1(2) 
Intervjuguide 
 
 
Jag heter Camilla Montell och går sista terminen på Psykologprogrammet. Du har 
tidigare varit i kontakt med Kris-och Traumacentrum/Institutionen för Psykosocial 
medicin (IPM), KI, via en enkät, som de kallade �Traumaenkät� och skickades ut i 
början av året (2005). Där du gav ditt godkännande för att vi skulle få kontakta dig igen. 
Nu försöker vi skapa en djupare förståelse för processen efter en överväldigande 
händelse som innehåller våld och hot om våld, och främst rånupplevelser. Och skulle vilja 
ha din hjälp.  
 
Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Så jag kommer att ställa övergripande frågor 
kring vad du upplevt runt det rån du var med om, och så ställer jag följdfrågor. Inga svar 
eller berättelser är rätt eller fel. Ibland kan det kännas svårt/smärtsamt att minnas, det är 
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helt naturligt, ta då god tid på dig, och berätta det bara det som kommer upp just då. 
Andra gånger kan det kännas helt tomt, då pratar vi om det också.  
 
Du har ju tidigare svarat på en enkät härifrån, jag har inte tagit del av den så skulle du 
kunna berätta kort vad det var du var med om. 
 
 
HÄNDELSEN: 
Vad du var med om 
 Hur såg det ut på platsen? 
 Vad gjorde du då? 
 Vad tänkte/kände du när du...? 

Vilka reaktioner upplevde du själv? 
 Hur mådde du/kändes det i kroppen när rånet avslutats? 
 
Din starkaste upplevelse av rånet? 
 
EFTERÅT: 
Vad hände efteråt? 
 Vilka träffade du först/kom till platsen? 
 Vad sa de/gjorde de? 
 Hur mådde du / efteråt / när du åkte hem? 

Hur var det när du kom hem?  
  
Vad fick du för krisstöd? 

Arbetet?  
Förståelse från Familj? 

 Förståelse från Kamrater? 
 Har du pratat med någon om händelsen: fru, kamrat, präst osv?  

Hur kom eventuella stödsamtalen till stånd? 
Hur var atmosfären, osv? 

BILAGA I, s2(2) 
 
 
Proffessionell hjälp? 

Psykolog?  
Rättslig hjälp? 

 Ekonomisk hjälp? 
 
Din starkaste upplevelse av tiden efteråt? 
 
ARBETET:  
Hur var det att komma tillbaks till jobbet? 

Var du sjukskriven efteråt? 
 Medicinering? 

Hur mådde du....    två dagar, en vecka, en månad, ett år efteråt? 
 Hur...............         mår du idag? 
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I BACKSPEGELN: 
Funktionsnivå före/efter? 

Skulle du säga att du var en orolig person innan?  
Har du varit med om någon liknande upplevelse, tidigare i ditt liv? 

(efteråt?) 
 Någon närstående varit med om något? 
 
Hur skulle du beskriva processen efter händelsen varit för dig? 
 Hur ser du på rånet idag? 
 Vilket är det starkaste minnet/bilden/sinnesupplevelsen? 
 Har synen på/ minnet/ styrkan i det förändrats tycker du? 

Vad i bemötandet från olika människor, har varit bra respektive mindre väl 
fungerande? 
Tycker du att du har fått respekt för att det är en stor påverkan du varit 
med om? 
Har du själv kunnat respektera att det är en stor påverkan du varit med 
om? 
Finns det något speciellt efteråt som du upplever har påverkat ditt mående 
efteråt? 
Hur har händelsen förändrat deras liv? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA II 
 

Hjälp oss förstå Din upplevelse! 
Intervjuundersökning 

 
 
 
Du har tidigare deltagit i undersökningen �Traumatisk stress i arbetslivet�, där du 
fyllde i en enkät. Där gav du även ditt medgivande till att vi fick kontakta dig för vidare 
intervju. 
 
Du har också angivit att du varit med om ett rån enligt uppgift. Nu genomför IPM i 
sambarbete med Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet, en utvidgad 
intervjustudie där vi söker förstå processen en person genomgår efter ett rån. Vad 
upplevde just denna person och vad blir därför viktigt i �hjälparnas� bemötande? Hur 
förändras måendet efter rånet och vad påverkar detta? Studien kommer att genomföras 


