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Rån ökar i samhället och därmed kommer behovet av krishantering att 

öka. Syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå den drabbades 

upplevelse under ett rån på sin arbetsplats och hur de upplever 

krishanteringshjälpen. Fyra bandade intervjuer genomfördes ute på 

deltagarnas arbetsplatser. Deltagarnas berättelser och upplevelser 

under rånet beskrivs i intervjuerna. Samtliga deltagare upplever att de 

fått ett mycket bra krisstöd och säger sig ha återhämtat sig väl efter 

rånet. Ett socialt stöd i form av vänner och familj samt stöd från 

arbetsgivare och professionell personal har varit en viktig faktor i 

rehabiliteringsprocessen. Av resultaten framträdde teman som 

beskriver de reaktioner och känslor som uppkom i samband med rånet 

och de är beteende, känslor, fysiska reaktioner, tankar. 

 

 

Brottsutvecklingen de senaste åren  

Rån, hot och våld kommer in i vår vardag mer och mer. Via massmedia får vi dagligen 

information om olika typer av brott mer eller mindre grova och med inslag av våld. Det 

skapar ett hårt och på samma gång sårbart och utsatt samhälle vilket gör oss medborgare 

mer vaksamma och rädda. År 2009 väntades cirka 1100 butiksrån utföras i Sverige 

vilket betyder att tre butiker om dagen skulle komma att rånas. Vid fyra av tio rån i 

Sverige används skjutvapen (Boati och Magnusson, 2009, 20 oktober).  I Dagens 

Nyheter (2009, 13 december) står att under november 2009 skedde 134 butiksrån vilket 

är nytt rekord, aldrig förr har så många butiksrån skett på en månad i Sverige. Jämfört 

med november år 2008 är det dessutom en ökning med 24 %. Dessutom har andelen rån 

med skjutvapen ökat med 24 % 2009 jämfört med året innan. Handeln har även lämnat 

in ett upprop med namnunderskrifter till justitieministern för att de kräver att alla 

väpnade rån ska klassas som grova att man ska införa enklare regler för användning av 

övervakningskameror i butiker samt att polisen gör en nationell samordning. 

 
Teoretisk och empirisk bakgrund 
Antalet anmälda butiksrån har blivit grövre genom att det relativt sett är vanligare att 

skjutvapen används. Butiksrånen ökade till drygt 1 150 under år 2009 jämfört med året 

innan. Antalet anmälda butiksrån är fler än år 2000 och har den högsta noteringen sedan 

statistiken började föras. Under 2009 anmäldes 77 rån mot bank och postcenter, vilket 

är en minskning jämfört med 2008. Antalet anmälningar av den här typen av rån har 

                                                           
1 Tack till alla respondenter för att de ställde upp och var villiga att berätta om en 

mycket personlig händelse. Stort tack! 
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varierat påtagligt från ett år till ett annat och 2008 års nivå var den högsta som noterats 

under de senaste tio åren. (Slutlig statistik från Brottsförebyggande rådet, 2009). 
 

Den allmänna uppfattningen att brotten kommer att öka inte minst inom detaljhandeln 

de kommande åren innebär att behovet av krishantering kommer att öka. Sena 

öppettider, hantering av pengar och ensamarbete ökar risken för att utsättas för hot, och 

våld. Trots det tilltagande problemet är kunskapen begränsad vad gäller svenska 

förhållanden. Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt var en inventering av nationell och  

internationell forskning om hot och våld i detaljhandeln med fokus på vetenskapligt 

prövade åtgärder för att bland annat som resultat av den komma med 

preventionsåtgärder i förebyggande syfte för att kunna ge personalen bättre redskap och 

rutiner. Definition av våld enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld AFS 

(1993:2, s. 7) beskrivs våld som ”allt från mord till trakasserier i form av hot via brev 

eller telefon”.  

 
Ett annat sätt att definiera våld är genom att exemplifiera handlingar, som innehåller 

olika former av aggression. I Di Martinos definition ILO (2002) ges följande exempel 

på våld: mord, våldtäkt, rån, misshandel, fysiska angrepp, sparkar, bett, slag, spott, riv, 

nyp, förföljelse, trakasserier (sexuella och rasistiska), mobbning, översitteri, hot.  

(Geijer, Menckel, 2003). I en tidigare rapport beskriver Geijer hot och våld vid 

nattöppen detaljhandel i centrala Stockholm, Geijer, (2002) och bland annat om våldets 

påverkan på personalen. 

 

I en studie av Söndergaard (2006) undersöks ett eventuellt samband mellan rån och 

psykiska hälsotillstånd till exempel depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD). I studien framkom att det finns ökade symtom på PTDS efter rån. Dock fanns 

inget samband mellan rån och depression.  

 

Krisens faser och definition av traumatisk kris 

”Kris kommer från grekiskans krisis, vilket betyder avgörande vändning, plötslig 

förändring, ödesdiger rubbning” (Cullberg, 2006, s. 15). Ordet kris har länge använts i 

betydelsen ekonomisk kris eller som medicinskt språkbruk för ett allvarligt 

sjukdomsförlopp. Begreppet förekommer nu mer som en beskrivning av psykologiska 

reaktionsmönster. Det är skillnad mellan normala mognadskriser till exempel puberteten 

och traumatiska kriser (Cullberg, 2006).  

 

Hammarlund, (2001) definierar traumatisk kris som en reaktion på en yttre händelse av 

exceptionell art och grad att vi upplever vår fysiska existens, sociala identitet, vår 

trygghet eller våra livsmål allvarligt hotade. Han menar på att den traumatiska krisen 

karakteriseras inte bara av symtom och förlopp utan inbegriper någon av två 

orsaksfaktorer som; det har inträffat en exceptionell traumatisk livshändelse som ger 

upphov till en akut stressreaktion eller; det har ägt rum en betydande förändring av 

livssituationen vilken medför en försämring av livsvillkoren vilket i sin tur resulterar i 

en anpassningsstörning.  

 

I svenska språket används ordet trauma både för att beskriva kroppsliga som själsliga 

tillstånd (Centrum för traumaforskning, 2007). En traumatisk kris uppstår när en person 

befinner sig i en situation där de tidigare erfarenheterna och reaktionsmönstren inte 
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räcker till för att förstå och hantera den uppkomna situationen som våld i form av hot 

och rån (Jonsson, 2005). En person i traumatisk kris går igenom olika faser; chockfas,  

reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Hur lång tid det tar för en person 

att gå igenom de olika faserna beror på vilken typ av kris det är och vad för typ av 

personlighet man har. Under chockfasen är det kaos inuti individen. Han/hon försöker 

slå ifrån sig det som hänt och är kanske i det stadiet inte kontaktbar. Det är då den 

drabbade inser vad som hänt. Ett alternativt reaktionsmönster i chocken är utlevelse, 

panik, destruktivitet och förvirring, som hindrar känslomässig kontakt med den 

smärtsamma verkligheten. (Hammarlund, 2001). Chock- och reaktionsfasen utgör 

tillsammans den akuta krisen. Den bör inte pågå längre än fyra till sex veckor. 

Reaktionsfasen börjar då den drabbade tar in det som hänt eller det som kommer att ske. 

Här kommer möjligheten att integrera verkligheten funktionellt. Flykt- och 

anpassningsmönster som stör relationerna till verkligheten uppstår lätt. Starka 

påträngande känslor av ångest, depression, skuld och rädsla är vanligt (Hammarlund,  

2001). Bearbetningsfasen kallas också reparationsfasen och kan pågå i ett halvår upp till 

ett år efter händelsen. Under denna fas börjar individen återigen se mot framtiden. Fasen 

övergår sen direkt i den slutliga nyorienteringsfasen. I denna sista fas har individen 

accepterat det som skett. Individen lever med det förgångna som ett ärr som för alltid 

kommer finnas kvar. (Cullberg, 2006). 

 

Krishantering vid traumatisk kris 

Målsättningen med krishantering är att förse personer som drabbats av brott den 

”emotionella första hjälpen”, att skadebegränsa och normalisera individen i en onormal 

situation. SÄKRA - modellen har utarbetats under fem års tid för personal vid 

utryckande enheter. Modellen kan användas av både kamratstödjare och sakkunniga 

(Jonsson, 2005). 

 
S betyder reducera stimuli, det vill säga man tar bort personen från den akuta 

krissituationen till exempel genom att ge den drabbade att äta och dricka.  

Ä betyder ärligt erkännande. Skapa en objektiv och verklig bild av vad som hände. 

K betyder kanalisera. Reaktionerna normaliseras och förståelsen underlättas. 

R betyder reducera destruktiv hantering. Man lär ut stresshanteringstekniker. 

A betyder assistans för akut vård. I några fall kommer det finnas personer, som trots de 

fyra stegen fortfarande är i mycket dålig kondition och då bör man assistera till vidare 

vård.  

 

Under chockfasen enligt Cullberg ska man ge den drabbade ett gott allmänt 

omhändertagande, genom att t. ex ge mat och dricka, inte lämna den drabbade ensam 

och betonar att kroppskontakt är viktigt. Under reaktionsfasen måste vara möjligt för 

den drabbade att tala om det som skett. Ett välfungerande nätverk, familjen och den 

närmaste omgivningen är viktiga för den drabbade, därför en kris omfattar hela familjen 

och vänner. Anhöriga kan även ge stöd till den drabbade. Vare sig det gäller 

naturkatastrofer, olyckor eller brott som rån, hot och våld är principerna vid 

omhändertagandet av drabbade ungefär desamma vid all krishantering. Medicinsk 

akutvård inkluderad. Målet för krisbehandling är att stödja den drabbades 

läkningsresurser, att stödja i möte med verkligheten och att underlätta för den drabbade 

att uttrycka sina känslor (Cullberg, 2006). 
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Den enklaste och mest grundläggande hållningen när man bemöter en medmänniska 

som befinner sig i kris kallas krishjälp. Krishjälp kan ges av vem som helst som 

befinner sig i psykisk balans och inte själv är i behov av stöd och bekräftelse. Man 

behöver till exempel inte ha några kunskaper i psykologi. Något som både hjälpare och 

drabbad har stor nytta av är att uppmärksamheten flyttas från ambitionen att aktivt göra 

en mängd hjälpsamma handlingar till att ”bara vara där”, att vara medmänniska 

(Hammarlund, 2001). 

 

Defusing och debriefing  

Defusing och debriefing är andra sätt att genomföra en krishantering. I det här 

sammanhanget betyder defusing att man ett riktar stödsamtal till personer som varit med 

om psykiskt påfrestande situationer. Samtalen genomförs inom åtta timmar efter att det 

inträffat en kris eller en katastrof. Samtalet går igenom tre olika faser. Den grupp som 

genomför en krisintervention består av en expert som tillsammans med företagets 

interna krisstödsorganisation genomför krisstödet. Denna består av företagets 

kamratstödjargrupp med utbildning och träning i olika krisinterventionstekniker. En 

krisintervention kan genomföras av företagshälsovården i samverkan med en expert 

exempelvis en psykotraumaterapeut (Syrén, 2007).  

 
Debriefing betyder utfråga, rapportera, avlägga rapport. Metoden syftar till att eliminera 

och lindra chockupplevelser och psykiska stressreaktioner efter omskakande uppdrag 

eller upplevelser där människor utsatts för eller deltagit i psykiskt påfrestande 

situationer (Sivertsson, 2003). Debriefing ska helst genomföras inom tjugofyra till 

sjuttiotvå timmar efter incidenten och det sker genom möten i grupp och är en 

grupprocess. Gruppen får inom kontrollerade former diskutera incidenten med hjälp av 

utbildad personal inom psykotraumatologi samt kamratstödjare. Målet är att deltagarna 

ska känna igen sina egna stressreaktioner och få lära sig tekniker att hantera traumatisk 

stress (Jonsson, 2005).  

 

Dokumentet ”Krisstöd vid allvarlig händelse” har utgivits av Socialstyrelsen, (2008) 

och är utarbetat vid Socialstyrelsens Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (KcKP).  

Det är avsett att användas som underlag för regional och lokal planering av krisstöd till 

drabbade vid en allvarlig händelse. Sammanfattningsvis beskrivs katastrofsituationer, 

krisstöd, hur katastrofhändelser kan uppfattas och upplevas utifrån olika religioner och 

kulturer. En beskrivning av krisstödsverksamheters och stödcentras utformning inom 

kommuner och landsting och hur det kan se ut.  

 

Begreppet krisstöd används här och har betydelsen av allt medmänskligt, praktiskt, 

psykologiskt och socialt stöd som olika samhällsinstanser förmedlar i samband med 

allvarliga händelser. Allvarlig händelse syftar till alla stora olyckor, katastrofer, 

extraordinära händelser och stora påfrestningar. 

Grunden för krisstöd och för individen att hantera konsekvenserna av svåra upplevelser 

är familj, vänner, arbetskamrater, släkt och andra som utgör individens naturliga sociala 

nätverk. Samhällets stödinsatser utgör endast ett komplement till det. Ett anpassat tidigt 

krisstöd kan minska risken för vissa personer att utveckla psykiska och kroppsliga 

besvär efter svåra upplevelser och stödja den drabbade i återhämtningsprocessen 

(Socialstyrelsen, 2008). 
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Tiden efter ett rån  

Efter ett rån blandas många människor in i händelsen. I föreliggande undersökning har 

jag fokuserat på den eller de som drabbats av ett rån på sin arbetsplats. Inom den 

specifika detaljhandelskedjan finns en krishantering i företagets regi. Advokat och 

eventuella rättegångskostnader ingår via försäkringar som butikskedjan har för alla 

butiker runt om i landet vilket gäller för franchisetagaren. Anställda får ombud utsedda 

av tingsrätten. 

 

Krishanteringsplanen för den här specifika detaljhandelskedjan innebär att vid en kris i 

butik larmar den drabbade den person som har jour. Den som har jour ringer en person 

som både är legitimerad psykoterapeut och präst. Hans eller hennes uppdrag är att 

finnas tillgänglig dygnet runt. Om brottet skett i Stockholm ska den här personen ha 

tagit kontakt och bokat ett möte med den drabbade inom 24 timmar. Om den drabbade 

avstår till ett första möte ringer psykoterapeuten upp dagen efter. Psykoterapeutens 

kontrakt med detaljhandelsföretaget innebär att den drabbade har rätt till 1-10 timmars 

samtalsstöd.  Om det visar sig inte vara tillräckligt hänvisas den drabbade vidare till 

öppenvården. Vid kris i övriga Sverige kontaktas den drabbade av psykoterapeutens 

företagsnätverk som består av legitimerade psykoterapeuter och präster. Den här 

psykoterapeuten och prästen har utarbetat en modell för att snabbt kunna hjälpa 

drabbade tillbaka till arbetet. Modellen består av fyra faser som i stora drag går ut på att 

den drabbade får berätta vad han/hon varit med om och informeras om de olika faserna 

så individen får en förståelse för vad som händer. Man planerar också för kommande 

stödsamtal där man går igenom tankar, känslor, fysiska reaktioner och handlingar. 

Psykoterapeuten ger verktyg till den drabbade att hantera framtida situationer och 

arbetsträning. Uppföljning och utvärdering av händelsen sker cirka åtta veckor efter 

händelsen. En viktig del av återhämtningen innebär att den drabbade får svara på frågan: 

”Vad har du lärt dig av det du varit med om?” 

 

Tidigare forskning 

En kunskapsöversikt skriven av Geijer, och Menckel, (2003) är baserad på nationell och 

internationell forskning om hot och våld i detaljhandeln. Rapporten beskriver 

arbetsförhållanden och säkerhet vid nattöppna servicebutiker i centrala Stockholm. 

Syftet är att inventera nationell såväl internationell forskning med fokus på 

vetenskapligt prövade preventionsåtgärder inom bland annat servicehandeln för att öka 

kunskapen till fortsatt forskning i ämnet. Resultatet från undersökningen visade på att 

de mest frekvent förkommande preventiva åtgärderna var säkerhetsutbildning, goda 

kassarutiner och god in- och utsyn, dubbelbemanning, inga lämpliga flyktvägar, kassans 

placering. Rutiner som kan och bör införas i butiker som riskerar att utsättas för hot och 

våld.  

 

I en rapport av Montell, (2005) beskrivs femton handelsanställdas upplevelser efter att 

ha blivit rånade på arbetsplatsen. Montell har i rapporten gjort en fördjupning av 

traumapsykologiska aspekter i upplevelsen av ett rån hos de drabbade och funnit att få 

studier var gjorda på just rån och utsatta för brott på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis 

betonar Montell att det saknas konsensus kring professionella behandlingsmetoder inom 

traumapsykologi som forskningsområde och att personrelaterade faktorer och tolkning 

av en rånhändelse får olika konsekvenser för de drabbade. Upplevelsen av stöd i 

krishanteringen skiftar från att ha fått ett organiserat stöd till inget stöd alls hos de 
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drabbade och betydelsen av stöd och omsorg är viktiga komponenter i 

krishanteringsarbetet. Montell fann även i sin litteraturstudie att den drabbades 

upplevelse av våldsbrott är ett outforskat område som behöver fördjupas och breddas 

för att kunna ge rätt insatser till de som drabbas.  

 

I en annan studie har Vedin, (2005) intervjuat fyra handelsanställda och deras 

upplevelser om att bli rånade på arbetsplatsen.  Hon skriver om föreskrifter om verktyg i 

arbetsmiljöarbetet mot rån, hot och våld i butiker och om forskning angående 

förebyggande säkerhetsåtgärder.  

 

Personalens upplevelser under ett bankrån och hur de drabbade upplever 

krishanteringen efteråt har Berglund som är legitimerad sjukgymnast skrivit om i en 

rapport (2007). I en enkätstudie fick de anställda på Handelsbanken i Stockholm ge sina 

synpunkter om sina psykiska och fysiska reaktioner i samband med ett rån och hur de 

kände sig efteråt. Studien visade på att det fanns behov av uppföljning en tid efter rånet 

och även information om vad som händer vid en så stark händelse. Stöd eftersträvades 

även när det gällde administrativ hjälp. 

 

Forskning i krishantering i samband med trauma som bland annat handlar om 

beväpnade rån är en rapport om företaget RMG en av Storbritanniens största 

arbetsgivare som sysselsätter drygt 200 000 anställda i en mängd olika yrken och 

situationer. Rapporten är skriven av Rick, O´Regan, Kinder, (2006) och beställdes på 

uppdrag för brittiska Arbetshälsoinstitutet Research Foundation att utreda säkra och 

effektiva förvaltningsförfaranden när det gäller trauma och däribland tillhandahålla stöd 

till organisationer vilkas anställda upplever allvarliga tillbud i arbetet.  

 

Enligt rapporten identifierades under en tvåårsperiod cirka åttahundraarbetare som varit 

utsatta för en traumatisk händelse bland annat rån, försök till rån och beväpnat rån. 

Deltagarna rekryterades till en undersökning och data samlades in från olika källor: 

frågeformulär skickades ut vid tre tidpunkter: omedelbart efter händelsen, efter tre 

månader och efter tretton månader. Objektiv information om olycka, frånvaro, om 

kontraktets status och ytterligare stöd samlades direkt in från organisationens anställda 

som identifierats. Den slutliga forskningen omfattade personal från tre huvudområden; 

kontanthantering och leverans, Post Office nät och leverans av tjänster.  

 
Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen för vad individen upplever 

under ett rån och hur de upplever sig bli hjälpta av krishanteringen. Följande specifika 

frågeställningar har formulerats: 

 

Hur upplevde den drabbade händelsen under rånet och tiden efter?  

Vilken hjälp fick den drabbade i samband med rånet och hur upplevdes 

krishanteringen?  

Vad lärde sig den drabbade av händelsen? 

 

 

Metod 
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Undersökningsdeltagare 

Deltagarna bestod av ett bekvämlighetsurval och rekryterades genom att ringa till en 

stor detaljhandelskedja i Stockholm. Först kontaktades HR - chefen för den utvalda 

detaljhandelskedjan och gav klartecken att gå vidare till butikscheferna som i sin tur 

frågade drabbad personal om de ville ställa upp på en intervju och de tillfrågade var 

villiga att medverka. Cirka sextio butiker i Stockholm kontaktades varav ett tiotal 

butiker hade varit utsatta för rån det senaste året. Av de tio butikerna fick jag kontakt 

med fyra personer som varit utsatta för väpnat rån år 2009 och fortfarande arbetade kvar 

på sin arbetsplats. Övriga hade slutat antingen i samband med rånet eller efter en tid 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom enskilda intervjuer med deltagarna på deras arbetsplats och 

varje intervju tog cirka en timme. Intervjuerna var semistrukturerade med öppna svar, 

inga färdiga frågor användes utan endast en intervjuguide med stödfrågor. Vid 

intervjuerna utgick jag från Kvales lista över krav på intervjuaren (Bryman, 2006) som 

innehåller tio kriterier för en framgångsrik intervju. Kriterierna är att intervjuaren måste 

vara insatt i ämnet, strukturerad, tydlig, visa hänsyn, vara sensitiv, öppen, styrande, 

kritisk, komma ihåg och vara tolkande. 

 

Etiska frågor 

Intervjupersonerna informerades vid första kontakten om undersökningens syfte och 

tillvägagångssättet för intervjun. På samma gång fick jag ett medgivande att använda 

materialet i uppsatsen. Deltagarna informerades också om att deras medverkan var 

frivillig och att de hade rätt att avbryta intervjun eller att inte svara på frågor som de inte 

kände sig bekväma med. De informerades om att uppgifterna skulle spelas in på band 

och behandlas konfidentiellt och att de skulle vara anonyma och att intervjuerna endast 

skulle användas i studiesyfte. En av deltagarna i studien var kvinna och hon hade arbetat 

på sin arbetsplats i ca två år och tre var män som arbetat ca fem år på sin respektive 

arbetsplats. Samtliga var mellan tjugo och tjugofem år. Två av de drabbade hade blivit 

rånade på natten och de andra två på morgonen.  

 

Analys 

I analysprocessen följdes tillvägagångssättet för induktiv tematisk analys (Langemar, 

2007). Det vill säga att jag hade inte någon teori att utgå ifrån när studien påbörjades. 

Texten transkriberades och intervjuerna lästes igenom ett antal gånger och markerades 

med nyckelord och centrala meningar som var relevanta för frågeställningen. Nyckelord  

som behandlade samma områden kategoriserades så att de ingick under ett gemensamt 

övergripande tema.  

 

 

Resultat 

 

Resultatdelen har disponerats så att Under rånet beskriver de drabbades beteenden, 

känslor, fysiska reaktioner och tankar. Under rubriken Krishanteringen beskrivs hur 

den praktiskt gick till och hur informanterna upplevde krishanteringshjälpen. Under 

rubriken Tankar och känslor efter rånet och krishanteringen beskrivs informanternas 

funderingar och känslor.  
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Av materialet framträdde fyra teman för hur deltagarna upplevde rånet och 

krishanteringen. Deltagarna benämns här antingen för de/den drabbade eller som 

informanter. 

  

Under rånet 

 

Beteende 

Gemensamt för informanternas beteende var att de gjorde precis som rånaren sade. 

Under själva rånet följde rånarens instruktioner utan att säga emot. En informant 

berättade att han stod som fastfrusen i golvet och kunde inte röra sig och upplevde sig 

förvirrad. En informants första tanke var att rädda den andra (arbetskollegan som var 

med under rånet) och ställde sig framför kollegan vid disken som ett skydd. En annan 

informant menade att hans enda tanke var att rädda sig själv och han inte ville dö. De 

drabbade hann tänka en del under rånet men tänkte att det var bäst att göra som rånaren 

sa eftersom de inte visste om rånaren var påverkad, psykiskt instabil eller skulle 

använda vapnet. En informant menar att det enda han tänkte var att rånaren skulle 

försvinna. Rånaren fick ta vad som helst bara han gick därifrån och den drabbade 

upplevde det som att han var med i en film och att allt gick väldigt långsamt.  

 

”Det var just den här bilden att vilja rädda liv kan man säga. Jag ville rädda mitt liv helt 

enkelt. Det var mer värt än de kurser eller lektioner vi haft om hur vi ska agera. Jag 

tänkte aldrig på något annat.”   

 

Känslor 

En drabbad fick en pistol tryckt mot pannan, den andra drabbade blev hotad med 

pistolen riktad mot sig, den tredje drabbade där lade rånaren pistolen på disken, den 

fjärde drabbade hotades med yxa. Under rånet beskrev informanterna likartade känslor. 

Upplevelsen av starkt obehag, förvirring och en känsla av att förlora kontrollen och att 

tiden gick väldigt fort. En drabbad beskrev först en känsla av acceptans inför att han nu 

skulle dö när pistolen trycktes mot pannan sedan beskrev han känslan av nöjdhet när 

rånaren väl lade ner sitt vapen. En känsla av kontrollera situationen att han fått rånaren 

att lägga ner vapen och en känsla av tidsfrist och utrymme att handla. 

 

Den mest centrala upplevelsen som framträdde var rädsla blandat med ilska efter att 

rånaren lämnat butiken. Då kroppen slappnade av och själva händelsen fick landa och 

känslorna släpptes ut. Chock i kombination med adrenalinpåslag verkade vara de första 

fysiska reaktionerna de fick under rånet som sedan gick över i rädsla över vad som 

kunde ha hänt när väl den akuta faran för livet var över. En drabbad beskriver känslan 

av en klump i magen som varar under rånet och som släppte när faran väl var över. 

Förvirrade känslor som ledsenhet, känna sig liten, utsatt och kränkt är också starka 

känslor som kom upp efter rånaren gått. 

Polisen fungerade som trygghetsfaktor och den drabbade kunde slappna av och släppa 

fram känslorna. En känsla av lugn för att polisen var där. Flera av informanterna 

berättade om polisens hjälpsamhet och omtänksamhet som en stärkande faktor.  Efter 

rånet beskrev flera av informanterna känslor som skuld över att rånaren kom undan med 

pengar, att de inte gjorde motstånd vilket dem lärt sig att man inte ska göra.  
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”När polisen kom så tar man in lite av vad som har hänt då blev jag ganska ledsen när 

jag satt här i trappan. Man tänker på vad som kunde ha hänt när man inte vet vad det är 

för en galning.”  

 

Känslan av obehag och utsatthet att behöva gå tillbaka till arbetsplatsen efter rånet var 

likartade hos dem drabbade och ovissheten om rånaren skulle komma tillbaka. 

Informanterna verkade uppleva den första tiden efter rånet som kaotisk. Flera av 

informanterna tyckte att det var socialt jobbigt med att berätta händelsen flera gånger 

om för professionell personal, kollegor, vänner och familj. En tid efter rånet beskrivs 

känslan av att ha mognat av samtliga informanter.  

 

Fysiska reaktioner  

En informant beskrev upplevelsen av att tappa greppet och upplevde sig tappa 

kontrollen i hela kroppen och stod som fastnaglad i golvet. 

Reaktionen efter rånet beskrivs som en klump i magen och ilska som satt i några dagar 

efter rånet hos samtliga drabbade. En acceptans över vad som hänt och en lättnad över 

att händelsen var över. 

Lugnet som infann sig efter rånet och när polisen kom är en gemensam upplevelse hos 

informanterna.  

Rånaren kontaktade en av de drabbade för att be om ursäkt några dagar efter rånet.  Han 

berättade att han själv anmält sig till polisen och lämnat tillbaka pengarna som han stulit 

och pistolen med tillhörande skott. Reaktionen på ordet pistol med skott blev stark hos 

en av de drabbade och bilder och tankar om hur rånet kunde ha slutat kom upp till ytan. 

Informanten reagerade med att börja titta på internet om hur en pistol riktades mot ett 

människohuvud och läste allt som fanns om vapen och upplevde sig som besatt. 

En informant uppgav att han själv kunde agera under tiden rånet pågick men att 

arbetskollegan blev som fastfrusen i golvet. En upplevelse som noterades hos samtliga 

drabbade var att adrenalinet steg drastiskt från lugn till adrenalinpåslag.  

 

”Varje meter han tog emot mig så började jag blir mer fast på golvet liksom. Jag kan 

inte röra på mig mer. Jag kan inte prata, man får andningssvårigheter, hjärtat dunkar 

snabbt, snabbt. Det är det enda man tänker på. Man rör inte sig en enda centimeter.” 

 

Tankar  

Gemensamma tankar hos informanterna under rånet var att få rånaren nöjd och att det 

”bara” gällde pengar. Tankar på att försvara sig eller gå till motattack uppstod emellanåt 

men förkastades så småningom av samtliga som att det inte var värt risken.     

Resonerandet att tänka förståndigt och förnuftigt tog överhanden.  

En av informanterna berättade att han upplevde att det blev lite mer socialt mellan 

honom och rånaren och då förstod han att han inte skulle bli dödad. 

En annan tanke som kom upp under rånet var att rånaren visste vad han ville ha och att 

det var bara att tillgodose honom.  

 

”Mitt liv är viktigare. Att inte ta det personligt. Han vill inte mig något personligen han 

vill bara ha pengarna”.  

 

Krishanteringen 
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Efter rånet larmades polisen och respektive chefer som kom efter cirka tio till tjugo 

minuter. I samtliga fall kom även väktare till platsen. Samtliga drabbade upplevde att 

polisens agerande var mycket bra och det kändes tryggt när de tog över situationen. De 

upplevdes som trevliga och omhändertagande. Några upplevde även ett stort stöd från 

väktarna. Informanterna fick även telefonnummer till en psykolog av polisen respektive 

väktarbolaget eller detaljhandelskedjan. Det upplevdes nästan ”tjatigt” när de 

uppmanades att ringa men medger samtidigt att:  

 

”Det känns skönt att man kan ringa någon och att det finns så många alternativ om 

det skulle krisa liksom.” 

 

Ett ämne som togs upp i intervjuerna var chefens agerande. I ett fall var informanten 

även arbetsgivare. Hos övriga informanter har chefens agerande varit olika. Då 

informanten varit nöjd med chefens beteende har han varit hjälpsam, frågat hur den 

drabbade mår, frågat om de kunnat arbeta eller haft behov av att vara lediga. I ett fall 

var chefens attityd att det bara var att köra på som vanligt. I inledningen beskrevs hur 

detaljhandelkedjan organiserar krishanteringen för råndrabbade. Någon från 

huvudkontoret ringer upp den drabbade, för att informera sig om vad som hänt. De 

uppmanar också den drabbade att ta kontakt med en präst/psykolog som företaget 

rekommenderar. I vissa fall har präst/psykologen ringt upp den drabbade själv. 

Huvudkontoret har ibland tryckt på med att den drabbade ska ta emot den erbjudna 

hjälpen. Vissa gjorde det andra inte. En informant såg det som en möjlighet att prata om 

andra angelägenheter. En informant hade pratat med präst/psykologen vid en tidigare 

incident på arbetsplatsen och ansåg att hjälpen varit mycket bra. En annan informant 

menade tvärtom att han inte hade någon hjälp alls av den professionella krishanteringen, 

utan ansåg att det var hans tidigare personliga erfarenheter som gjorde att han klarade 

nya incidenter av våld.  

En informant tyckte det var bra att kunna prata med någon som visste hur det var att bli 

rånad och att inget man sade eller hur man reagerat var konstigt. Informanten tyckte 

även att det var skönt att någon verkligen lyssnade och var nöjd med krishanteringen. 

 

”För dem är måna om oss och att vi ska må bra. Och de vill inte att vi ska utsätta 

våra liv för några cigarettpaket.” 

 

Informanterna var generellt nöjda med det stöd och hjälp de fått i krishanteringen både 

från arbetsgivaren, detaljhandelskedjan, den professionella hjälpen, väktarna och från 

polisen. Informanten som själv är arbetsgivare var mycket nöjd med det materiella stöd 

hon fått från detaljhandelskedjan.    

Hur var det för informanterna att komma tillbaka till arbetsplatserna efter rånet? Många 

tyckte att det var bra men några drabbade kände obehag. Ett par tyckte att det var 

jobbigt att behöva berätta vad man har varit med om. En informant sade:  

 

”Tja…det var inte så farligt faktiskt men jag tyckte det var ganska jobbigt att 

svara på alla frågor och alla ville ju veta liksom vad som hade hänt. Det var i 

princip bara det som var jobbigt så i övrigt var det inte så mycket som tog emot så 

att säga.” 
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En annan tyckte att det var tjatigt att höra sig själv berätta samma sak hela tiden men 

hade förståelse för att folk ville veta vad som hänt.  

Två informanter tyckte att det var bra att börja jobba igen och komma in i rutinerna. En 

av dem uttryckte det som att det inte hjälper att sitta hemma och grubbla utan att det är 

viktigt att gå vidare i livet. En informant tyckte att det är mindre risk att det händer igen 

nu när det redan hänt en gång. De drabbade tillfrågades om det varit någon uppföljning 

efter rånet. Ingen hade haft någon uppföljning blev svaret. En chef hade frågat efteråt 

hur det hade varit men ingen från detaljhandelskedjan eller från den professionella 

hjälpen hade ringt och frågat. I ett fall hade en polis kommit in i butiken vid ett senare 

tillfälle för att fråga hur den drabbade mådde. Informanterna tyckte att det skulle varit 

bra om någon hade hört av sig och att någon brydde sig. Som det är nu är det upp till 

den drabbade att höra av sig igen om han eller hon behöver mer hjälp. Ett önskemål som 

kommit fram under intervjuerna är mer information och hjälp vid en eventuell 

rättegång. En informant ansåg att:  

 

”Jobbigt att bli insyltad i sådan här rättegångshistorier. Om jag hade ringt till 

tingsrätten tidigare när det gäller misshandelsfallet hade jag sluppit gå omkring 

med den här ångesten för att jag måste ringa själv i vittnesförfarandet.”  

 

Ett konkret förslag från de drabbade på vad som kan förbättras är att 

detaljhandelskedjan kan sammankalla till möte med berörd personal och en representant 

från tingsrätten som kan ge information om vad som händer.  

En informant var ganska missnöjd med det bristande stödet från detaljhandelskedjan vid 

rättegången.  

  

”Alla de här rättegångarna vi har varit på under de här 1,5 åren, jag vet inte hur 

många det är då har inte … (detaljhandelskedjan) lagt sig i överhuvudtaget eller 

frågat hur det gått.” Och en annan informant uttryckte även att: ”Man kände sig 

väldigt ensam där när man gick till rättegången när jag mötte upp mitt 

målsägandebiträde där vid affären.” 

  

Stödet från omgivningen upplevs av informanterna som viktigt framför allt från 

närstående och arbetsgivare. En informant kände även att det kunde vara socialt jobbigt 

därför att folk var rädda för att fråga om incidenten att de trodde att det skulle vara 

känsligt. Den drabbade upplevde då att det blev en större sak än det var. 

 

Tankar och känslor efter rånet och krishanteringen 

Efter rånet kommer tankar om skuld hos dem drabbade och känslan verkar vara 

gemensam hos dem alla. Hur skulle man ha förhindrat rånaren? Kunde man ha gjort på 

något annat sätt? Funderingar om vad det är för person som kommer in och gör intrång i 

andras liv och behandlar människor såhär?  

 

Tankarna har varit från de drabbade att det är skönt att de fått tag i rånaren så att man 

kan släppa det hela och gå vidare. Vad hade hänt om de inte fått tag på förövaren vad 

kunde ha hänt då? Kan han hämnas nu när han åkt fast och jag måste vittna? 
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”Det skulle ha varit väldigt jobbigt annars om dem inte hade tagit honom och veta 

han är därute någonstans. Svårt och gå tillbaka till jobbet direkt efteråt kan jag 

tänka mig. Men eftersom dem tog honom samma kväll kändes det ganska bra”. 

 

Ytterligare tankar efter rånet hos de drabbade har varit hur statistiken ser ut när det 

gäller utsattheten i arbetet. Hur ofta händer beväpnade rån och vem som helst kan bli 

drabbad på arbetsplatsen, på gatan precis var som helst. Det verkar vara en 

skyddsmekanism för en drabbad att han har det arbete han har och att ha statistiken i 

bakhuvudet. Vilka perioder av året är det troligast att man blir rånad i butik? Hur ofta 

blir en och samma butik rånad? Hur ser oddsen ut att blir rånad igen? 

Andra tankar som kom upp efter rånet hos några av de drabbade fanns kvar i flera 

veckor. 

 

 ”Mina ögon står alltid sneglandes mot dörren och jag vill inte vända ryggen till”. 

Omdömet om omhändertagandet har varit bra och att folk ringde, frågade och 

informerade från detaljhandelskedjans huvudkontor. Vad några saknade efter en tid var 

att ingen ringde från huvudkontoret med information om när och om det blev aktuellt 

med rättegång och vad som händer då. För övrigt har beröm från arbetsgivaren, polis 

och närstående personer varit en viktig bidragande faktor för den drabbade i växandet 

som individ enligt dem själva. Några betonade religionens betydelse som en stärkande 

faktor både under och efter rånet. Tankar efter krishanteringen hos några av de drabbade 

är att de blivit lugnare som personer och att de tar livet som det kommer. Att inte hetsa 

upp sig i onödan och inte grubbla på saker och gå vidare. Det hände igår och nu går vi 

vidare till nästa dag. Och viktigaste av allting att man absolut inte ska ta det personligt.  

 

Har de drabbade fått något säkerhetsbeteende efter rånet och upplevde de att de 

förändrats som person? Ett par informanter svarade att de granskar alltid alla personer 

som kommer in i butiken för att se vad det är för en person och om någon kommer att 

ställa till med bråk. En drabbad hade varit med om två rån där rånaren hade luva på sig 

båda gångerna. Han reagerar numer alltid starkt på om en kund kommer in med luva 

eller hjälm. En annan upplever att om han har ryggen mot kassan och inte ser vem som 

kommer in då hoppar han till och menar att han aldrig kommer att vänja sig av med det. 

Några informanter känner mer oro och upplevde sig blivit mer vaksamma till följd av 

händelsen. 

 

Samtliga informanter upplever att de förändrats. De upplever sig starkare som person 

efter rånet. En uppger även att han blivit lugnare och tar dagen som den kommer. Han 

hetsar inte upp sig lika mycket över småsaker och grubblar inte så mycket längre. Han 

uttrycker det som: 

 

 ”Att försöka gå vidare liksom. Det hände igår nu går vi vidare till nästa dag. Och 

viktigaste av allting att inte ta det personligt.” 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med den här undersökningen var att öka förståelsen för vad de här fyra 

individerna upplevde under ett rån och hur de upplevde krishanteringshjälpen.  
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Rånen skedde på olika sätt och respondenternas upplevelser blev naturligtvis olika.  

Att inte ta rånet personligt är som ett kognitivt mantra för att orka jobba kvar på en 

arbetsplats en typ av överlevnadsstrategi. En respondent uppger att han brukar förmedla 

det till alla som börjar på hans arbetsplats om de skulle bli rånade. En drabbad säger att 

han känner sig mer skyddad att bli rånad på sin arbetsplats än ute på gatan.     

Samtliga betonar att de blivit starkare och lugnare som personer efter rånet. De tycker 

att de klarat sig bra utan större problem. Inte så att man räknar tiden i före och efter 

rånet men att det ändå är en stor händelse i ens liv säger en drabbad. En vetskap som 

berikar personen än att känna bitterhet över att ha blivit utsatt.  

 

Den personal jag intervjuade berättade att först på plats i butiken efter dem tryckt på 

butikslarmet var polisen. Sedan kom väktare om de inte redan fanns på platsen. Även 

butikssäkerhetsjouren kopplas in. Polisen intervjuade den drabbade om själva 

händelsen, den drabbade fick lämna signalement och polisen förhörde eventuella vittnen 

på brottsplatsen och tog hand om vidare rapportering. Polisen erbjöd sig i samtliga fall 

att skjutsa hem den drabbade eller frågade om de behövde någon hjälp.  

Den här studien visade att ett rån är en stark upplevelse för de som drabbas och 

känslorna som uppstår under pågående brott är en uppsättning emotioner som går från 

svagt till starkt i varierande grad. Krishanteringen vill jag förtydliga här inbegriper både 

polisen, väktarbolag, butikssäkerhetsjour, chefen för detaljhandelskedjan, 

präst/psykolog och butikschefen. Polisen, väktare och eventuell butikssäkerhetsjour 

agerade på automatik vilket beskrevs som mycket positivt och professionellt med gott 

omhändertagande likaså agerade eventuella väktare på ett bra sätt. Att de fungerade som 

en trygg, stärkande och lugnande säkerhetsfaktor var en gemensam upplevelse hos de 

drabbade. Krishanteringen upplevdes som tillfredställande. Respondenterna fick 

alternativa telefonnummer att ringa och blev även uppringda av psykolog som flertalet 

avvisade till en början med motiveringen att ”jag vill hem och sova eller jag har min 

religion så jag klarar det här.” Men med påtryckningar från butikschef och upprepade 

telefonpåringningar från präst/psykologen gick samtliga slutligen dit.  

 

En fråga handlar om huruvida den drabbade är nöjd med sin kontaktperson. I studien 

har jag lagt in kontaktperson i betydelsen av arbetsgivare, polis, väktare eller 

professionell hjälp, präst/psykolog. Polisen har genomgående fått bra betyg för sin 

insats. Respondenterna har känt sig omhändertagna. En polis gick tillbaka till en butik 

vid ett senare tillfälle för att fråga hur den drabbade mådde vilket var mycket uppskattat. 

I anslutning till ett rån händer väldigt mycket. Många personer är inblandade och de 

drabbade blir erbjudna hjälp från olika håll. Men vad som framkommit är bristen på 

uppföljning och avsaknaden av omsorg om hur den drabbade mår efter en tid.  

Den professionella hjälpen har för vissa varit ganska avgörande i hur de klarar av 

krisen. De är mycket nöjda med den hjälp de fått och tycker att det varit mycket givande 

att prata med präst/psykologen. En respondent ansåg inte att det gav någonting utan 

ansåg att det var på grund av tidigare händelserna i hans liv som varit avgörande för hur 

han klarade av situationen.  

 

Arbetsgivarens/chefens agerande har varit olika berättar respondenterna. Några 

arbetsgivare har varit förstående och berömt respondenten för hanterandet av händelsen 

och visat omsorg. I det fall individen blir skuldbelagd för att rånaren fått med sig pengar 

har skapat en stor irritation, frustration och ilska hos den drabbade. Den här chefen 
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ringde heller inte upp och frågade om den anställde ville eller kunde arbeta efter rånet. 

Arbetsgivarens/chefens agerande efter ett rån är viktigt för att underlätta för den 

anställde att bearbeta krisen. En förstående och omhändertagande chef hjälper en 

individ att komma ur chocken.  

 

Respondenterna har tyckt att de hade varit önskvärt om de hade kunnat få hjälp vid en 

eventuell rättegång. De önskar att de hade fått information om hur en rättegång går till 

vad man ska göra och vilken hjälp som finns att få. De drabbade kan känna sig väldigt 

ensamma när de inställer sig i rätten dessutom tar det mycket privat tid till 

rättegångsprocessen som kan ta flera år. Det kan också vara mycket arbetsamt att 

behöva möta rånaren i rätten igen och en rädsla för eventuella repressalier i samband 

med vittnesmål. Några drabbade har saknat att någon hör av sig för att fråga hur de mår. 

En respondent har efterfrågat mer stöd från chefen. 

  

Respondenterna säger sig ha fått med sig en mognad efter rånet och krishanteringen 

genom att de bearbetat händelsen i form av samtal. Några upplever sig inte fullt lika 

naiva efter händelsen som innan. Ett par drabbade anser att de blivit starkare och 

duktigare på att läsa av människor generellt och betonar samtidigt att de blivit 

vaksammare mot kunder som kommer in i butiken. Tankarna just efter rånet som att inte 

stå med ryggen mot dörren och reagera om människor i deras närhet gör en armrörelse 

har försvunnit hos de drabbade i och med samtal med präst/psykologen.  

 

En tillförlit och tilltro till polisens och väktarnas agerande och även en beundran för 

deras arbete kommer fram i intervjuerna. De drabbade som fått stöd och beröm av sin 

butikschef för sitt handlande under rånet upplever sig ha vuxit som människor och har 

fått en starkare tilltro till sig själva. En förstärkt tilltro till den egna religionen och dess 

positiva inflytande på några drabbade har styrkts i och med händelsen och 

krishanteringen.  

 

Andra kommentarer om hur de har förändrats är en tilltro till livet, ta dagen som den 

kommer och inte sitta och grubbla slutligen en kännedom om och förståelse för 

människor. Några av respondenterna har fått en tydligare målsättning med sitt liv och 

vill utbilda sig till poliser. Oavsett typ av vapen upplevde respondenterna likartade 

känslor om än med olika styrka men med starkt obehag, förvirring, känsla av att förlora 

kontrollen och att tiden gick väldigt fort. En stark känsla hos några är upplevelsen av att 

de ska dö när pistolen trycks mot pannan eller rånaren viftar med den i ansiktet. 

Gemensamt för de fyra drabbade var att under rånet vilket även Montell beskriver i sin 

studie reagerade respondenterna/informanterna känslomässigt, tankemässigt samt 

fysiologiskt.  

 

Efter rånet: Några av de drabbade ansåg att det var ”socialt jobbigt” efter rånet då de 

var tvungna att återberätta händelsen flera gånger inför kollegor, krishanteringsgruppen, 

butikschefer, kunder, vänner och familj och att det upplevdes som ”tjatigt”. En annan 

aspekt av att det var ”socialt jobbigt” var att folk generellt och även närstående var 

rädda för att fråga och trodde att händelsen skulle vara väldigt känslig vilket gjorde att 

de drabbade upplevde att rånet blev en större sak än vad det var. Även om samtliga 

drabbade tyckte att stödet från närstående är viktigt och samtalen blir terapi i sig blir det 

jobbigt att bemöta nyfikna frågor och på samma gång inte fastna i en brottsofferroll. 
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Några av de drabbade uttryckte en önskan att omedelbart efter rånet bli lämnade ifred 

för att gå vidare med sina liv vilket också indikerar på behov av utrymme, vila och 

återhämtning och balans för att komma igen. Intressant är att i intervjuerna framkom de 

överlevnadsstrategier som användes både under och efter rånet. Tankemässigt var det 

framförallt en mening som samtliga drabbade upprepade som ett slags mantra ”att inte 

ta det personligt” för att helt enkelt klara av en hotad och livsfarlig situation för som de 

uttryckte sig ”kunna gå vidare”.  Man kan säga att tanken fungerade som känslomässigt 

neutraliserande.  

 

De drabbades upplevelser under ett rån och huruvida de tycker krishanteringen ger den 

effekt som avses har jag inte hittat något forskat om.  Kan man ta reda på och få 

förståelse för vilka känslor individer upplever under ett rån och kan man ta reda på och 

få förståelse för hur individer upplever effekten av krishanteringshjälpen kanske man 

kan effektivisera åtgärderna och ge rätt hjälp vid rätt tillfälle till rätt person.  

 

I föreliggande studie har jag funnit att forskning i ämnet hur anställda upplever att bli 

rånade på arbetsplatsen är relativt begränsad. Montell (2005), beskriver känslor och 

behov som uppkommer i samband med ett rån. Hon har gjort kvalitativa intervjuer med 

femton handelsanställda. En del av hennes resultat överensstämmer med vad som 

framkommit i mina intervjuer till exempel hur de drabbade reagerar fysiskt, beskrivning 

av skuldkänslor, känsla av att bli kränkt och ilska mot rånaren. Fler likheter är att de 

drabbade inte sjukskrev sig utan ville komma i gång och jobba efter händelsen. En 

respondent uppgav i min studie att de inte upplevde rånet som personligt men i Montells 

studie fanns delade meningar om det.  

 

De drabbade i båda studierna tyckte att det var jobbigt att behöva möta rånaren i rätten. 

I Montells uppsats poängterar hon betydelsen av stöd och hjälp från omgivningen för 

återhämtning likaså omsorg, närhet/sällskap, förståelse, normalisering och att samtala 

och det framkommer även i mina intervjuer. Geijer tar upp i sin pilotstudie om hur 

nattpersonalen upplever sig bli mer vaksamma och misstänksamma efter ett rån vare sig 

det sker i varierad grad och jag har funnit liknande reaktioner hos dem jag intervjuade. 

Geijer förespråkar även betydelsen av en god säkerhetsutbildning för personalen och 

behovet återfanns även hos dem jag intervjuade.  

I krishanteringen i samband med ett rån har Berglund (2007) funnit att behovet av 

administrativ och juridisk hjälp varit efterfrågat. Även uppföljningssamtal efter den 

akuta krishanteringen och utbildning i säkerhetsfrågor för personal. I den föreliggande 

undersökningen kom jag också fram till att uppföljningssamtal och hjälp och 

information i det juridiska förfarandet var efterfrågat.  

 

Eftersom avsikten var att få fram de drabbades upplevelser och få förståelse för 

densamma valde jag att göra kvalitativa intervjuer. Intervjuerna bandades på deltagarnas 

arbetsplats vilket kan ha bidragit till deltagarnas starka inlevelseförmåga närvaro och 

intensitet i berättandet av de upplevelser de haft i samband med rånet. Svaren på 

frågeställningarna har varit omfattande då respondenterna var mycket verbala och glada 

i att återberätta sina upplevelser vilket har inneburit vissa svårigheter att få ett resultat 

som ger rättvisa åt och som beskriver deras nyanserade beskrivningar.  
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Tillförlitligheten till deltagarnas berättelse huruvida den är relevant för undersökningen 

kan anses som god då händelsen för rånet är inte alltför långt tillbaka i tiden. Deltagarna 

verkade minnas upplevelsen av rånet tydligt även om de återberättade händelsen i 

dagsläget. De svarade på frågorna och beskrev rånet och krishanteringen väldigt väl 

nästan i detalj om hur många kunder det var i butiken vid rånet, när på dygnet det 

skedde och vad det vad för väder just då hur människor i deras omgivning betedde sig.  

 

Undersökningen utesluter inte viktig information och ”pusselbitar” är inte tillagda som 

inte finns i data eller som har svagt stöd (Langemar, 2007). Generaliserbarheten det vill 

säga om existensen av de egenskaper eller företeelser som finns i populationen även 

fångats i studien? Begränsningen i urvalet gör att man inte kan generalisera till någon 

population men studiens resultat är giltiga och användbara för en mer begränsad 

population som representeras av de fyra individerna och det är den andra formen av 

kvalitativ generaliserbarhet att bedöma om man har fått med alla relevanta kvalitéer, 

problem, strategier och hur uttömmande och täckande resultatet är när det gäller urvalet 

(Langemar, 2007).  

 

Deltagarna har varit nöjda med krishanteringshjälpen och uppskattat stödet och 

omtanken de fått från polisen, butikssäkerhetsjour, väktare och butikschefer.  

Informanterna har själva uppgett att de varit i chock under rånet. I inledningen skrev jag 

om hur man kan omhänderta personer i kris enligt Cullberg. Han vill stödja den 

drabbades läkningsresurser och underlätta för individen att uttrycka sina känslor. I min 

studie uttryckte flera respondenter att det var skönt att prata av sig vare sig det var med 

en närstående eller professionell.  

I inledningen förespråkar Jonsson SÄKRA-modellen när det gäller att ta hand om en 

person i kris. Metoden kan också vara värd att beakta när man tar hand om en person 

som blivit utsatt för ett rån. Det bästa och kanske det svåraste rådet att ge har 

Hammarlund och det är att ”bara vara” medmänniska i en svår situation. De drabbade 

säger sig inte fått några men efter rånet men man får ändå en känsla av att händelsen 

påverkat dem mer än de säger. Den drabbade vet hur han eller hon agerar i en 

krissituation. De upplever sig blivit starkare och mer mogna. Slutligen visar resultaten 

att samtliga deltagare haft önskemål om mer stöd och information i samband med 

rättegångsprocesserna. Idag känner en drabbad person sig ensam när han eller hon ska 

upp i en rättegång. Oftast är det en process under en lång tid kanske ett par år.  
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