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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hälso-, psykologiska och sociala förändringar i 

samband med bankrån och om det fanns kvarstående stressymtom efter rånet. Vidare 

undersöktes vilket krisstöd som erbjöds samt vad som hade betydelse för återhämtningen efter 

rånet. Fyra kvinnor intervjuades och materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet 

visade att sju temaområden kunde urskiljas i den akuta stressfasen, där fem av dessa 

temaområden helt kunde kategoriseras som psykologiska förändringar. I ett tema kunde svaga 

hälsoförändringar skönjas och vissa sociala effekter framkom i ett tema. Under kvarstående 

besvär kunde fyra teman urskiljas och alla dessa kunde kategoriseras in under psykologiska 

förändringar. Här framkom inga kvarstående hälsoförändringar eller sociala effekter. Två 

teman kunde urskiljas i krisstöd och återhämtning. Ett tema beskrev omhändertagandet vid 

rånet och ett tema beskrev samtalets och stödets betydelse för återhämtning.  

  

Nyckelord: bankrån, akut stress, posttraumatisk stress, krisstöd, återhämtning   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
Bankemployees experience of bank robbery – stress and crises support 
 
The aim of this thesis was to investigate health, psychological and social changes in 

connection with bank robbery and if there were residual stressymptoms after the robbery. The 

offered crises support and importance for the recovery were also investigated. Four women 

were interviewed and the material was analyzed with a thematic analysis. The results showed 

that seven thematic areas could be discerned in the phase of acute stress where five themes 

completely could be categorized as psychological changes. Weak health changes could be 

discernible in one theme and some social effects were found in one theme. Four themes could 

be discerned in residual problems and all could be categorized as psychological changes. Here 

did no residual health changes or social effects emerge. Two themes could be discerned in 

crises support and recovery. One theme described the care after robbery and one theme the 

importance of conversations and support for recovery.   
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1. Introduktion 

Under 2008 ökade antalet bankrån markant. Enligt BRÅ:s slutliga statistik för anmälda brott 

2008 anmäldes 155 rån mot bank och kassaservice/postcenter, vilket är mer än dubbelt så 

många anmälda rån jämfört med 2007. Anmälningar av denna typ av rån har varierat mycket 

från år till år men 2008 är den högsta noteringen under de senaste tio åren (BRÅ, 2009). I 

BRÅ:s analys av rån under 1990-talet framkom det att vid ca 80 procent av samtliga bank- 

och postrån var rånaren utrustad med någon typ av vapen (BRÅ, 2004).  

 När vi utsätts för en stressor eller händelse där vi inte har tillräckligt med erfarenheter, 

kunskaper eller reaktionssätt för att hantera situationen hamnar vi i ett krisstillstånd.  Är det 

en yttre påfrestning som också är plötslig och oväntad och det finns ett hot mot personens 

fysiska existens, sociala identitet och trygghet, uppstår en traumatisk kris. Extremt stressande, 

traumatiska händelser kan ge bestående psykiska men hos den som drabbats (Cullberg, 2006; 

Dyregrov, 2002; Hammarlund, 2001). Våld orsakat av människor upplevs mer kränkande än 

naturkatastrofer, naturen kan vara farlig men inte ond. Mänsklig inblandning i en traumatisk 

händelse har därför betydelse för det psykiska traumat och hotas individens självrespekt ökar 

risken markant för psykisk traumatisering (Ekman & Arnetz, 2005).   

 Frieze, Greenberg och Hymer (1987) menar att brottsoffer idag har fått större 

erkännande och att hjälpinsatserna från samhället också har ökat. Under det sista årtiondet har 

man fått ett större intresse för att förstå vilken effekt brott har på brottsoffer och man har lärt 

sig mycket om brottsoffers reaktioner och deras försök att hantera sin situation. Vid studier 

som har undersökt reaktioner hos dem som utsatts för traumatiska händelser som våldtäkt, 

inbrott, våld i hemmet och rån etc. har det framkommit att det varit överraskande lika 

reaktioner vid alla dessa typer av situationer. De drabbade visar omedelbara känslomässiga 

reaktioner i samband med den traumatiska händelsen. Dessa följs inom några timmar, eller 

dagar, av andra kortvariga känslomässiga reaktioner och förändringar i beteende, och vissa av 

dessa beteendeförändringar och reaktioner fortsätter och blir långvariga. Man ska komma ihåg 

att många som varit utsatta för våldsbrott återgår till sina normala liv utan några synbara eller 

komplicerade stressymtom, dock uppvisar många av de drabbade ett eller flera stressymtom 

efter ett trauma (Frieze, Greenberg & Hymer, 1987).  
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1.1 Akut och posttraumatisk stress 

När människor utsätts för akut psykisk påfrestning reagerar alla människor med liknande 

psykofysiologiska, kognitiva och emotionella symtom. Den akuta reaktionen under de första 

sekunderna och minuterna kännetecknas vanligtvis av fysiska stressymtom medan man 

däremot i detta skede ofta kan tänka klart även om fokus är begränsat och riktat mot hotet 

eller faran. När sedan den akuta reaktionen har gått över visar sig känslorna tydligare.  

Känsloyttringar av olika slag som ångest, rädsla, ilska, irritabilitet och sorg och även 

skuldkänslor förekommer och nu kan påträngande tankar om och minnesbilder av händelsen 

förekomma vilket ger psykofysiologiska symtom. För att försöka undvika symtomen undviker 

man sådant som påminner om händelsen För de flesta människor som utsätts för trauman är 

reaktionerna hanterbara och minskar efter några dagar eller några veckor. Vissa människor får 

dock mer uttalade akuta stressreaktioner och om dessa inte går över samt personen även har 

påträngande tankar och ett undvikande beteende kan risk för posttraumatiskt stressymtom 

föreligga (Ekman & Arnetz, 2005; Dyregrov, 2002). 

 Posttraumatiskt stressyndrom, PTSS, innebär varaktig psykologisk störning som kan 

hänföras till en traumatisk händelse. Forskarna började förstå frekvensen och allvaret av 

posttraumatiska stressjukdomar efter att Vietnamkriget var slut 1975. De hemkomna 

veteranerna visade på olika psykologiska problem och symtom, som i många fall höll i sig 

mycket längre än vad man trott (Weiten, 2004). Enligt Cullberg (2006), beräknar man att 

PTSS förekommer hos ca 1-3% av befolkningen och 20-30% i grupper som varit särskilt 

utsatta för trauma. Vid PTSS kan man klart ange en sjukdomsorsak, personen måste ha varit 

utsatt för en belastande händelse eller situation som varit oerhört hotande eller katastrofal och 

som skulle förorsaka allvarlig stress hos de flesta som utsätts för liknande, t ex allvarlig 

sjukdom, våldtäkt eller rån (Cullberg, 2006).  

 

1.2 Definitioner av akut och posttraumatisk stress 

 

1.2.1 Akut och posttraumatiskt stressyndrom enligt DSM-IV  

Diagnosen akut stressyndrom infördes 1994 i det amerikanska diagnossystemet DSM-IV, 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed). Denna diagnos upprättades 

för att beskriva stressreaktioner som varat i minst två dagar men inte mer än fyra veckor efter 

en traumatisk händelse. Följande kriterier måste vara uppfyllda för akut stressyndrom enligt 

DSM-IV: 
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- man ska ha varit utsatt för en livshotande händelse som gör att man upplever stark 

rädsla och hjälplöshet (kriterium a) 

- visa minst tre av fem dissociativa symtom (kriterium b) 

- visa minst ett symtom på återupplevande (kriterium c) 

- visa tydligt undvikande (kriterium d)  

- visa tydliga symtom på ångest och ökad retbarhet (kriterium e) 

 

Vidare ska symtomen ha haft en varaktighet i minst två dagar men inte mer än 28 dagar. 

Symtomen måste orsaka kliniskt signifikanta besvär eller försämrad funktion i t ex arbetet 

eller det sociala livet. Reaktionerna får inte heller bero på intagande av substans eller något 

generellt medicinskt tillstånd eller vara hänförligt till en kortvarig psykos eller försämring till 

en tidigare axel I- eller axel II störning (Bryant, Moulds & Guthrie, 2000; Classen, Koopman, 

Hales & Spiegel, 1998; Hammarlund, 2001).  

 Akut stressyndrom skulle fylla det mellanrum som fanns mellan den traumatiska 

händelsen och diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, PTSS, som först kan ställas efter fyra 

veckor efter en traumatisk händelse. Enligt DSM-IV är akut stressyndrom en riskfaktor för 

utveckling av PTSS. Det är viktigt att så snart som möjligt kunna identifiera risk för PTSS, då 

det gör att man tidigt kan sätta in ett krisstöd och därmed kan minimera påföljande PTSS 

(Brewin, Andrews, Rose & Kirk, 1999; Harvey & Bryant, 2002).  

 När diagnosen för akut stressyndrom enligt DSM-IV kom var reaktionerna både 

entusiastiska och kritiska. En stor anledning till att den var så kritiserad var att den till stor del 

baserades utifrån teoretiska perspektiv som saknade grundligt empiriskt stöd. Införandet av 

akut stressyndrom i DSM-IV har resulterat i många studier när det gäller akuta 

stressreaktioner och dess eventuella samband med posttraumatiskt stressymtom (Bryant & 

Harvey, 1997; Harvey & Bryant, 2002.) I en studie av Brewin et al. (1999), med personer som 

utsatts för överfall uppfyllde 19 % kriterierna för akut stressyndrom efter en månad och efter 

sex månader uppfyllde 83 % av dessa personer kriterierna för PTSS. Studien visade att akut 

stressyndrom var en stark prediktor för senare PTSS. Classen et al. (1998) fann också i en 

studie där personer deltog som utsatts för våld på arbetsplatsen, att akut stressyndrom kunde 

förutsäga PTSS. Även Harvey och Bryant (2000) kunde visa på detta i en studie med personer 

som varit med om motorcykelolyckor, där 80 % av dem som uppfyllde kriterierna för akut 

stressyndrom senare uppfyllde kriterierna för PTSS. 

 Följande kriterier måste vara uppfyllda för posttraumatiskt stressyndrom enligt DSM-

IV: 
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- man ska ha varit utsatt för en livshotande händelse som gör att man upplever stark 

rädsla och hjälplöshet (kriterium a) 

- visa minst ett symtom på ständigt återupplevande (kriterium b) 

- visa minst tre symtom på undvikande av associerade stimuli och/eller allmän 

bedövning som inte funnits före traumat (kriterium c) 

- visa minst två bestående symtom på överspändhet som inte förelåg före traumat 

(kriterium d) 

 

Symtomen ska ha varat i mer än en månad och ska orsaka kliniskt signifikanta besvär eller 

försämrad funktion i t ex arbetet eller det sociala livet (Dyregrov, 2002; Hammarlund, 2001). 

Precis som akut stressyndrom kännetecknas posttraumatiskt stressymtom av tre 

huvudsymtom, nämligen: återupplevande, undvikande och överspänning. Skillnader i 

diagnoserna är att det vid akut stressyndrom krävs ett undvikande symtom och ett symtom för 

överspänning medan det för diagnosen PTSS krävs minst tre undvikande symtom och minst 

två symtom på överspänning. En annan skillnad är att det för diagnosen akut stressyndrom 

även krävs minst tre dissociativa symtom under eller efter den traumatiska händelsen  

(Hammarlund, 2001; Marshall, Spitzer & Liebowitz, 1999).   

 Classen et al. (1998) fann att dissociation var en av de starkaste prediktionerna för att 

utveckla PTSS och man menar här att dissocation kan vara ett grundläggande symtom för 

akutstressyndrom. I studien av Brewin,et al. (1999), fann man däremot inga bevis för att 

dissociation bättre skulle kunna förutsäga senare PTSS än andra symtom som ingår i akut 

stressyndrom. Den betoning man har lagt på dissociativa symtom i akut stressyndrom har 

ifrågasatts och kritiserats och man anser att risken finns att man försummar andra tidiga akuta 

reaktioner och man efterfrågar mer forskning när det gäller andra kognitiva och biologiska 

processer som kan ha betydelse när det gäller utveckling av PTSS (Harvey & Bryant, 2002).  

 Att undvikande och bedövning återfinns i samma kriterium för posttraumatiskt 

stressyndrom har också kritiserats. Enligt Dyregrov (2002) är undvikande en reaktion som är 

mer aktiv och bedövning mer en mekanism som är automatisk, varför denna bör urskiljas från 

undvikandekategorin och vara en egen symtomgrupp. Detta stämmer överens med Andrews, 

Joseph, Shevlin och Troop (2006), som också förordar en åtskillnad mellan undvikande och 

bedövning.   
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1.2.2 Akut och posttraumatisk stressreaktion enligt ICD-10 

WHO, Världshälsoorganisationen har ett annat diagnostiskt system, ICD, International 

Classification of Diseases. 

 Akut stressreaktion definieras enligt ICD-10 som en övergående störning hos en person, 

som inte har några andra tecken på annan psykisk sjukdom, och som uppkommer på grund av 

en extremt psykisk eller fysisk belastning. Efter händelsen visar sig symtomen oftast inom 

några minuter och klingar av inom 2-3 dagar, oftast inom några timmar. Symtomen är 

varierande och består till början av förvirring och medvetandet och uppmärksamheten 

begränsas, man förmår inte uppfatta stimuli och är desorienterad. Detta följs av antingen 

ytterligare flykt undan situationen och omgivningen eller oro och överaktivitet. Autonoma 

tecken som hjärtklappning, ökad svettning och rodnad förekommer ofta (Hammarlund, 2001). 

 Vidare beskrivs posttraumatiskt stressyndrom enligt ICD-10 som en fördröjd eller 

långvarig reaktion på en livshotande traumatisk situation som i stort sett alla människor skulle 

påverkas starkt av. Förklaringen till uppkomsten ska inte bara kunna förklaras av sådana 

faktorer som personlighetsdrag eller tidigare neurotisk störning. Typiska symtom är 

återupplevande av traumat samt känslomässig kyla eller bedövning och undvikande. Oftast 

finns även ett tillstånd av överspändhet. Tillsammans med nämnda symtom förkommer ofta 

också ångest och depression. Tillståndet utvecklas efter traumat och sträcker sig från några 

veckor till månader. I de flesta fall tillfrisknar patienterna men hos vissa kan tillståndet bli 

kroniskt och pågå i många år, vilket då leder till en bestående personlighetsförändring 

(Hammarlund, 2001).  

 Det finns en stor skillnad när det gäller akut stress enligt ICD-10 och DSM-IV. Medan 

ICD-10 kräver att akuta stressreaktioner träder in i stort sätt omedelbart och att symtomen sen 

relativt snabbt försvagas, inom några timmar, kan symtomen enligt DSM-IV för akut 

stressyndrom uppkomma först inom de första 48 timmarna. ICD-10 har inte heller något 

minimikrav på vilka symtom som måste ingå i posttraumatisk stressreaktion (Marshall,et al., 

1999). ICD-10 anser inte heller att nedsatt funktionsförmåga är ett kriterium som måste finnas 

med när det gäller diagnos för posttraumatisk stressreaktion (Dyregrov, 2002). 

 

1.3 Akuta och posttraumatiska stressreaktioner vid rån 

Jones (2002) fann i en studie med bankanställda som utsatts för rån att känslor som rädsla och 

ilska var vanligt förekommande i samband med bankrån och enligt Bendersky Sacks, 

Clements och Fay-Hillier (2001) upplever många bankanställda som utsatts för rån en ”nära 

döden upplevelse” vilket ger dem en ökad medvetenhet om deras utsatthet och sårbarhet. 
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Anställda fruktar ofta återkommande rån och de flesta kunder blir sedda med misstänksamhet 

och som potentiella rånare. De drabbade är ofta plågade av envisa påträngande tankar av 

händelsen (Bendersky et al., 2001). Det verkar som att den vanligaste reaktionen efter 

traumatiska händelser är påträngande minnesbilder eller synintryck från händelsen och de kan 

visa sig när man är vaken eller när man sover i form av drömmer eller mardrömmar 

(Dyregrov, 2002). I en delrapport med handelsanställda som utsatts för rån upplevde 63 % av 

deltagarna att de fortfarande tänkte på händelsen varje dag (Söndergaard, 2006). Hodgkinson 

och Joseph (1995) fann i en faktoranalys med kvinnliga bankanställda som utsatts för rån att 

det den första tiden efter händelsen var påträngande minnebilder som dominerade och Elklit 

(2002) visade i en studie med personer som utsatts för rån eller överfall på arbetsplatsen att  

87 % hade påträngande tankar efter rånet.  

 Den första tiden efter händelsen hjälper återupplevanden av situationen till att möta det 

som har hänt och att bearbeta händelsen. Blir dessa återupplevanden för svåra och obehagliga 

för personen försöker man hålla dem ifrån sig och försöker undvika allt som påminner om 

händelsen. Det vanligaste är att man drar sig undan andra människor och inte vill prata om det 

som hänt och man undviker också att utsätta sig för situationer som påminner om händelsen. 

Detta kan påverka personens sociala och yrkesmässiga funktion (Dyregrov, 2002; Ekman & 

Arnetz, 2005). Hodgkinson och Joseph.(1995) fann att efter tre veckor respektive tre månader 

minskade symtomen, men de ändrade också karaktär. Från att efter tre veckor mest ha 

symtom som var påträngande, ändrades det vid tre månader till att domineras av undvikande, 

men även sömnstörningar och drömmar framträdde mer här. Elklit (2002) fann i sin studie att 

undvikandebeteende var mindre förekommande än påträngande tankar och överspänning. En 

förklaring till detta resultat kunde enligt författaren vara att studien fokuserade på de första 

veckorna efter händelsen, vilket stämmer överens med antaganden att undvikande beteende 

har en sekundär betydelse i relation till påträngande tankar och överspänning för utvecklingen 

av psykologiskt trauma, och särskilt när det gäller posttraumatiskt stressyndrom, och att 

undvikande beteende kanske börjar öka i grad när traumat inte är bearbetat. En studie av 

Harrison och Kinner (1998) visade att de som utsatts för bankrån fortfarande upplevde 

signifikant posttraumatisk stress efter 6-12 månader och att vissa upplevde en hel del 

psykologiska besvär även flera år efter händelsen, och att återupplevande och undvikande var 

vanligt. De fann också att de som använde mer undvikandestrategier led mer av högre grad av 

posttraumatiska besvär. Även Kamphuis och Emmelkamp (1998) fann i sin studie om bankrån 

att specifika posttraumatiska symtom var förknippade med undvikandestrategier efter rånet. 

Denna studie visade också att upplevelsen av hur hotfullt det varit under rånet och hur man 
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påverkats av andra livshändelser också hade betydelse för senare besvär, ju fler upplevda 

negativa livshändelser desto mer besvär. Man fann också att om man upplevde mycket 

känslomässigt obehag under bankrånet och fruktade för sitt liv upplevde man större sårbarhet 

och var i större behov av hjälp (Kamphuis & Emmelkamp, 1998). 

 Stark ångest kan utlösas av stimuli som man associerar med olyckan och kan gälla alla 

sinnesorgan, och ofta finns en ökad larmberedskap med en överkänslighet för t ex ljus och 

ljud. Denna förhöjda vakenhet och vaksamhet resulterar i sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, irritabilitet, rastlöshet och lättskrämdhet (Dyregrov, 2002; Ekman 

& Arnetz, 2005). I en studie av Jones, (2002) framkom att man upplevde en ökad 

larmberedskap efter rånet och man beskrev att rånet hade gjort dem mer försiktiga, mer 

misstänksamma och mer vaksamma.  

 

1.4 Stödinsatser 

I och med att man ofta har väldigt tydliga minnen från en traumatisk händelse är det viktigt 

hur man blir bemött och omhändertagen direkt i samband med situationen. Då man kommer 

att minnas hjälpinsatserna med samma skärpa som katastrofen, kan hjälpinsatsen avgöra 

mycket av individens upplevelse av händelsen (Christianson, 1996). Dyregrov (2002) hävdar 

också att den uppfattning man har av hjälpinsatsen är en faktor som påverkar förloppet av 

reaktionen efter en traumatisk situation och att även socialt stöd har stor betydelse.  

 

1.4.1 Krisintervention - Debriefing 

 Enligt Hammarlund (2001) är krishjälp att vara medmänniska i krisen och innebär att 

inte överge den utsatta utan att finnas där och stå ut med den utsattas känslor eller avsaknad 

av känslor. Krisintervention är en mer djupgående krishantering som t ex avlastningssamtal 

eller debriefing. Debriefing har en mängd kopplingar, traditioner och tillämpningar och ingår i 

ett stort perspektiv när det gäller stress- och krishantering. Det främsta syftet är att förebygga 

och hantera stress som uppkommit av ett trauma och/ eller i yrket och det finns i många 

organisationer som metod i form av kamratstöd, krisgrupp eller extern kompetens.  

 Den amerikanske psykologen Mitchell har utformat en metod som heter Critical 

Incident Stressdebriefing (CISD) som först vände sig till räddningspersonal, men som även 

har visat sig fungera väl bland civila och olika högriskfyllda yrkesgrupper. Modellen består av 

sju faser; introduktion, fakta, tanke, känslor, symtom, undervisning, avslutning. Denna metod 

lägger stor vikt vid ledarnas kompetens och aktivitet (Campfield & Hills, 2001; Hammarlund, 

2001). I slutet på 1980-talet utvidgades modellen, vilket inkluderade bland annat utbildning 
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innan en händelse och enskilt stöd under krisen. De ändrade benämningen till Critical Incident 

Stress Management, CISM (Rahe, 2005). I en studie av Richards (2001) deltog personer som 

utsatts för rån där man jämförde en grupp som erhöll intervention enligt CISD modellen och 

en grupp där CISD var integrerad med CISM, där man förutom intervention enligt CISD 

modellen hade utbildning innan traumat samt hade en individuell uppföljning. Efter en 

uppföljning 3-12 månader efter händelsen visade CISM gruppen signifikant mindre besvär 

jämfört med CISD gruppen, varför utbildning innan händelsen och individuell uppföljning 

verkar ha betydelse för återhämtningen. 

 Campfield och Hills (2001) undersökte, enligt CISD-modellen, om tidpunkten för 

debriefingen hade betydelse för senare besvär. I studien deltog 77 slumpmässigt utvalda 

anställda som utsatts för rån till antingen en grupp med omedelbar debriefing, inom mindre än 

10 timmar, eller till en senare grupp, där debriefingen skedde efter mer än 48 timmar. Därefter 

mätte man besvär enligt en PTSS skala vid fyra tillfällen. Båda grupperna visade på flertal 

posttraumatisk stressymtom vid debriefingen men den omedelbara debriefinggruppen visade 

tydlig och konsekvent förbättring vid varje uppföljning i motsats till den senare 

debriefinggruppen som endast visade marginell förbättring.  

 I kontrast till ovanstående studier fann Marchand et al. (2006).i en studie där man 

jämförde en grupp som erhöll intervention enligt en omarbetad form av CISD, (CISD-A), som 

innehöll två sammankomster med individuell debriefing och kognitiv beteende terapi, med en 

grupp som inte fick någon intervention alls. Denna studie visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna, varken efter 1 månad eller efter 3 månader, när det gällde antal besvär eller 

svårighetsgrad av posttraumatiskt stressyndrom. Man fann inte heller till skillnad från 

Campfield och Hills (2001), att en tidig första debriefing var relaterad till ett bättre resultat. 

Författarna menar därför att ytterligare forskning bör göras för att identifiera andra potentiella 

effektiva interventioner som kan förhindra utvecklingen av PTSS. 

 I en studie av Jones (2002) delades deltagarna som utsatts för rån in i tre grupper 

beroende på när de varit med om rånet, mindre än tre månader, 3-6 månader och 7-12 

månader. Gruppen som utsatts för rån för mindre än tre månader sedan var mer nöjda med 

debriefingen jämfört med de andra grupperna. Genomgående för de tre grupperna var 

tämligen höga nivåer av traumaexponering liksom traumarelaterade stressymtom, varför det 

verkar rimligt att det behövs mer än en sammankomst av debriefing efter ett rån för 

återhämtningsprocessen.  
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 Det finns många studier när det gäller effekterna av krisintervention. Många studier 

stöder debriefingen medan andra inte gör det (Arendt & Elklit, 2001; Hammarlund, 2001; 

McNally, Bryant & Ehlers, 2003).  

 Enligt Hammarlund (2001) är syftet med krishjälpen, krisinterventionen eller kristerapin 

att återuppbygga känslan av sammanhang i upplevelsen samt att få samman det kognitiva och 

känslomässiga i upplevelsen. Att enbart avreagera sig kan göra att den kognitiva tolkningen 

av känslan fördröjs och det är därför viktigt att krishjälparen hjälper personen att få ett 

begrepp om händelsen istället för att agera ut olika intryck. Detta överensstämmer med 

Eriksson (1997) som menar att en skyddsfaktor mot PTSS är känslan av sammanhang, där en 

upplevelse av att hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet utgör ett skydd mot PTSS.   

 

1.4.2 Socialt stöd och samtal 

Enligt Weiten (2004) visar ett flertal studier att socialt stöd är viktigt både för den fysiska och 

mentala hälsan. Det förefaller som att socialt stöd verkar som en skyddande buffert under 

tider av hög stress och minskar den negativa effekten av stressande händelser. Effekten av 

socialt stöd var uppenbar i en studie där man fann att starkt socialt stöd var en nyckelfaktor 

för minskande av PTSS sjukdomar. Det sociala stödet är det som gör att man upplever att 

någon bryr sig, att man känner sig uppskattad och att man hör till en grupp. Man kan beskriva 

det sociala stödets beståndsdelar utifrån sociala nätverk och upplevt socialt stöd. Avgörande 

för hur bra socialt stöd minskar negativa effekter av stress är hur man upplever det sociala 

stödet och vilka behov man har. Den s.k. stressbufferthypotesen menar att socialt stöd ger ett 

hälsoskydd vid stress. Det verkar som att råd, information och uppmuntran ger oss ett 

välbefinnande som i sin tur direkt stärker immunförsvaret (Eisele, 2003). Enligt en 

metaanalys av Brewin, Andrews and Valentine (2000) var brist på socialt stöd en av de 

starkaste riskfaktorerna för att utveckla PTSS. Även Ozer, Best, Lipsey och Weiss (2003) 

fann i en meta-analys att de som upplevde att de hade mindre socialt stöd rapporterade högre 

nivåer av PTSS. Elklit (2002) fann att man upplevde att man mådde bättre när man fick prata 

med andra människor och Jones (2002) menade också att samtal med andra skyndade på 

återhämtningsprocessen.   
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1.5 Syfte 

Studiens huvudsyfte var att undersöka bankanställdas upplevelse av den akuta stressen i 

samband med ett bankrån samt upplevelse av kvarstående stressymtom, med tanke på 

eventuell utveckling av posttraumatiskt stressyndrom, sett ur ett hälso-, psykologiskt- och 

socialt perspektiv. Syftet var också att undersöka vilket krisstöd som erbjöds samt vilka 

faktorer i krisstödet informanterna upplevde var av betydelse för återhämtningen efter rånet.   

 

1.5.1 Frågeställningar 

- Upplevde informanterna hälso-, psykologiska och sociala förändringar i samband med 

bankrånet, och i så fall, hur yttrade sig dessa symtom? 

- Upplever informanterna kvarstående hälso-, psykologiska och sociala förändringar efter 

rånet? 

- Vilket krisstöd erbjöds och vilka faktorer i krisstödet upplever informanterna har haft 

betydelse för återhämtningen efter rånet? 

 

 

2. Metod 

 

2.1 Design  

För att kunna ta del av bankanställdas individuella upplevelse av ett bankrån på ett djupt och 

detaljerat sätt genomfördes föreliggande studie med en kvalitativ ansats i form av 

halvstrukturerade intervjuer. En intervjuguide, se bilaga 1, utformades för att försäkra att alla 

frågeområden kom med i intervjun, dock utan tvång på viss ordningsföljd. Vidare var 

frågorna öppna vilket gav informanterna möjlighet att svara med sina egna ord och att ge sin 

egen synvinkel (Patton, 2002; Ryen 2004).  

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Fyra bankanställda på två banker som hade varit utsatta för bank- och postrån kontaktades 

enligt ett bekvämlighetsurval och tillfrågades om att vara med i studien. Alla fyra visade 

intresse till att delta. De var alla kvinnor och i åldrarna 41-53 år. Det var 1-29 år sedan de 

utsattes för ett bankrån och alla rån var beväpnade. Två av kvinnorna utsattes för direkt 

vapenhot, en blev slagen i huvudet med vapnet och en blev hotad med en pistol mot sitt 

huvud.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide användes som stöd i intervjun och utgick från forskningsfrågorna med 

ytterligare underfrågor till respektive område. Intervjuerna inleddes med demografiska frågor 

samt datum när rånet inträffade. Därefter ombads informanten att gå tillbaka till och berätta 

om själva råntillfället och upplevelsen av själva situationen. När detta område var uttömt 

uppmanades informanten att tänka tillbaka och beskriva den första akuta tiden efter rånet. 

Eventuella kvarstående besvär efter rånet idag och hur informanten upplevde krisstödet och 

dess betydelse för återhämtningen togs också upp. Informanterna gavs frihet att berätta fritt 

och själva bestämma vilken riktning samtalet skulle ta, dock fanns intervjuguiden med som ett 

stöd för att säkra att alla frågeområden kom med. Intervjuguiden återfinns i sin helhet i bilaga 

1. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Genom kontakter med två avdelningar på två banker tillfrågades fyra bankanställda som varit 

utsatta för bankrån eller postrån att vara med i undersökningen. Alla fyra visade intresse av att 

delta i studien och ett informationsbrev, se bilaga 2, skickades ut till var och en. Tid och plats 

avtalades med respektive deltagare och samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas 

arbetsplatser under deras arbetstid. Intervjuerna pågick i ca 60 minuter och spelades in på 

band. Alla intervjuerna genomfördes inom drygt två veckor. Varje intervju transkriberades så 

snart som möjligt för att analysen skulle ske parallellt med insamlingen av data. För att stärka 

valideringen av undersökningen fick informanterna ta del av utvalda delar av intervjun och 

kommentera det, för att säkerställa att tolkningen av intervjun gjorts på rätt sätt. 

 

2.5 Dataanalys 

Materialet analyserades enligt induktiv tematisk analysmetod. Enligt Hayes (2007) är teman 

återkommande begrepp eller ämnen som kommer fram i materialet och samma tema är ofta 

beskrivet av olika personer, med olika ordval och kan ha framkommit i olika sammanhang.   

Tematisk analys kan utföras på två olika sätt. Det ena sättet är induktiv tematisk analys, som 

används när det inte finns så stor kunskap innan inom ett område, och det då är ur det 

insamlade datamaterialet som olika teman växer fram. Det andra sättet är teoridriven tematisk 

analys som används när man utgår från en teori, redan uppställda teman, som utforskas med 

specifika hypoteser som prövas. 

 Denna studie var både induktiv och teoridriven. Man skulle kunna tycka att en 

teoridriven tematisk analys skulle ha förelegat då forskningsfrågor var ställda som baserades 
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på tidigare kunskap och forskning när det gällde akut och posttraumatisk stress och krisstöd 

vid traumatiska händelser. Då det fanns, efter vad föreliggande studie har kunnat finna, 

väldigt få kvalitativa intervjuer med bankanställda, där det framkom hur de faktiskt tänkte och 

kände under och efter ett bankrån valdes en induktiv tematisk analys. Det fästes inget 

avseende vid forskningsfrågorna eller intervjuguiden när intervjuerna var transkriberade och 

utskrivna för analys, istället identifierades de teman som växte fram ur det insamlade 

materialet. Patton (2002) menar att strategin för induktiva modeller är att tillåta de viktiga 

dimensionerna i analysen att få komma fram utifrån de mönster som återfinns i fallen under 

studien utan att i förväg förutsäga vilka de viktiga dimensionerna kommer att vara.  

 Varje intervju lästes igenom och intressanta delar noterades och ett antal ”proto-teman” 

växte fram. Dessa granskades sedan ytterligare genom att intervjuerna lästes igenom igen för 

att se om man kunde hitta mer material för respektive tema. Vid en mer grundlig analys av 

temana kunde vissa sammanföras till ett tema och nya teman kunde också växa fram. Till slut 

kunde 13 teman identifieras och varje tema styrktes med citat från intervjuerna. Att studien till 

viss del ändå var teoridriven framgår av att de 13 temana begränsades inom 

forskningsfrågorna, då intervjuerna var baserade på frågor från en intervjuguide som 

grundade sig på dessa frågor. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Personerna som deltog i studien informerades om, först i ett informationsbrev och sedan även 

innan intervjun, att data skulle behandlas konfidentiellt samt att studien var helt frivillig och 

att de kunde avbryta studien när som helst, om de så önskade. De fick även information om att 

intervjun skulle spelas in på band och att det inspelade materialet skulle behandlas 

konfidentiellt och förstöras när arbetet var klart. Namn, orter eller liknande i intervjuerna som 

skulle kunna härledas till någon person har tagits bort i det transkriberade materialet. Delar av 

intervjuerna har skickats till respektive person och de har därefter fått möjlighet att korrigera 

eller förtydliga om de upplevt att något varit oklart eller felaktigt. 

 Forskningsetik omfattar alla stadier i en studie. Inom kvalitativ forskning finns inga tydliga 

regler när det gäller förhållandet mellan etik och metod, men de etiska aspekter som hela tiden 

återfinns är konfidentialitet, samtycke och tillit (Ryen, 2004).    
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3. Resultat 

De fyra kvinnorna som deltog i studien benämns i resultatet som deltagare A-D, se tabell 1 

nedan. Här framgår deras ålder idag, antal år sedan rånet och om de var direkt utsatta för 

vapen vid rånet. 

 

Tabell 1. Kategorisering av deltagare i ålder, antal år sedan rånet och om direkt vapenhot. 
Deltagare Ålder idag Antal år sedan rånet Direkt vapenhot  

A 52 29 ja 

B 41 20 nej 

C 53 10 ja 

D 47 1 nej  

 

 

Resultatet presenteras utifrån de tre forskningsfrågorna. Totalt kunde 13 teman identifieras i 

intervjuerna som kunde härledas till någon av de tre forskningsfrågorna. Varje tema beskrivs 

mer detaljerat under respektive forskningsfråga. 

 
3.1 Förändringar i samband med bankrånet  

Den första frågan som ställdes i föreliggande studie var om informanterna upplevde hälso-, 

psykologiska och sociala förändringar i samband med bankrånet och om så var fallet, hur 

dessa symtom yttrade sig. Nedan redovisas de sju teman som framkom för denna 

forskningsfråga.  

 

3.1.1 Traumatisk upplevelse 

Informanterna upplevde att själva rånet pågick i en evighet, trots att det bara var några 

minuter. När rånet inträffade var man helt fokuserad på faran och beroende på den situation 

man var i, försökte man i möjligaste mån göra som man blev tillsagd eller skydda sig.  En 

informant blev slagen med en pistol i huvudet och upplevde stark rädsla under rånet och 

trodde att hon skulle dö.  

"...alltså man är så himla rädd, alltså det var som att jag gick och 
trampade luft… och bara kände så här..men gud vad ska jag göra och 
var är de andra och man tycker att det tar en evighet… jag var 
skiträdd, jag tänkte att vi kommer att dö” (A)  

 

De andra informanterna talade om att man fryser till och att det känns som att hamna i ett 
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vakuum. De berättade också om att de var lugna under själva händelsen men att reaktionerna 

kom efteråt i form av frossa, ökad hjärtverksamhet och adrenalinpåslag:  

"Men det var ju evighetslångt, men det var...det tog bara två 
minuter....man är ju alldeles iskall i hela kroppen…man fryser till, 
man blir bara fryst.. man är livrädd för att överhuvudtaget göra en 
rörelse för man känner sig som att man är sårbar ute på hela 
..varenda yta på kroppen är så sårbar.” (B)  
 

"Precis under rånet så blir man ju helt nollställd, som i ett vakuum, 
men efteråt så vet jag liksom att jag började frysa och liksom 
adrenalin pumpar ju i kroppen. Men jag kände mig väldigt lugn under 
tiden....”(D) 
 

”Under rånet var jag hur lugn som helst… men det kom efteråt sen, 
när all spänning släppte…och man känner bara att hjärtat pulserade 
och ..ja det var en stressreaktion, man kände att..man fick en riktig 
adrenalinkick.”(C)  

 

3.1.2 Känsloyttringar  

Det framkom i intervjuerna att informanterna upplevde starka känslor som rädsla, oro, sorg 

och ilska efter rånen. En informant som hotades med vapen berättade: 

"ja, det är lite blandade känslor, oro, rädsla eh...kanske kom sen 
efteråt också ilska. Varför hände det precis mig?..såna saker..”(C) 
  
.. jag vet inte om jag hade gråtattacker, kanske i början...det kanske är 
i den här chock..precis att man kanske börjar gråta under första 
veckan...jag tror ilskan kommer kanske sen i nästa skede, kanske man 
var lite sådär..inte deprimerad men lite nere kanske första tiden och 
sen nästa fas kanske var lite sådär ilska, som att nu vill jag gå vidare 
och..”(C) 

 

En annan informant som också utsattes för direkt vapenhot beskrev: 

"Jag var ju helt knäckt..jag bara liksom..ja jag vet inte, man är någon 
annanstans, man är så rädd liksom... jag var rädd att de skulle komma 
tillbaka till mig….jag var så ung och..jag tänkte mest på döden och 
hot och att de ska hämnas och...man visste inte hur man skulle 
hantera det riktigt...att jag hade spänningar och sånt hade jag väl… 
men det var inte det som var det jobbiga utan det var rädslan som 
var...den var värst alltså..”(A) 

Hon sa också: 
" mm, jag låg ju och grät, för jag tyckte att det var så..det var så 
hemskt det jag hade varit med om… men alltså när jag låg och 
kollade på min dotter tänkte jag, gud, jag kunde varit död, det var så 
fruktansvärt hemskt, så låg man och tittade på henne på natten och 
usch, det tror jag var det värsta egentligen, alltså känslomässigt.”(A)  
 

De andra två informanterna talade mer om ilska direkt efter rånet: 
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" Jag var arg och det jag kände att jag var så förbannad på, som är 
ganska irrelevant när man ser på det idag, det är polisen. Jag var 
jättearg att polisen inte kom förrän efter 20 minuter, jag tror 
att..alltså jag fokuserade min reaktion genom ilska på polisen, jag var 
jätte arg på polisen. Jag kanske inte var så arg så att dom märkte det 
men jag var oerhört kritisk och ältande, att det var så dåligt att dom 
inte kom. Men det var väl på något sätt ett rop på hjälp, nån måste 
hjälpa mig eller...”(B) 
 

"man får ju humörsvängningar så man...kan bli vansinnigt arg 
och...på små saker som andra..eller som man tycker är små saker, 
men som kanske andra tycker är stora men som är petitesser i det här 
sammanhanget.”(D) 

 

En annan känsla som framkom i intervjuerna var skuld. Två av informanterna upplevde 

skuldkänslor efter rånet. Detta var i samband med att andra personer blev utsatta av rånarna 

istället för dem själva. En av informanterna hade upplärning av en sommarvikarie och denna 

dag skulle sommarvikarien sitta själv i informantens kassa. Hon kretsade runt vikarien men 

var tvungen att gå iväg och ringa ett samtal och vid det tillfället inträffade rånet:        

"En av känslorna förutom att jag var så arg, det var att jag hade ett 
otroligt dåligt samvete, gentemot den här killen som stod i min kassa. 
Jag hade otroliga skuldkänslor, för det var ju mig de skulle ha 
rånat...” (B) 

 

Den andra informanten som berättade om känslan av skuld blev först själv utsatt av rånarna 

som ville ha nycklarna till valvet och när de insåg att hon inte hade dem så tog de istället 

hennes kollega, som inte heller hade nycklarna, och tvingade iväg henne till valvet:    

..man måste få hjälp med vissa saker..intutat att man inte har..det 
beror inte på dig, det är inte ditt fel, du gjorde inget fel..så att man 
inte känner sig skuld..att man ger sig själv skulden. När jag kom 
undan, då tog dom henne istället...ja skulden att hon fick stå där…, 
henne slog de inte någonting, men hon hade ju det här hotet att...hon 
hörde ju den här mantelrörelsen du vet när dom... "öppnar ni inte så 
skjuter vi allihop” sa de till henne..”(A)     

 

3.1.3  Ständigt i tankarna 

Alla informanter kunde berätta om hur de återupplevde rånet under den första tiden och att det 

fanns i deras tankar mest hela tiden, vilket bl a påverkade koncentrationsförmågan.    

" ja, kanske första tiden, jag kunde höra t ex den här... jag hörde den 
här smällen då rånaren kastade sig över disken. det var ett kraftigt 
ljud när han hoppade in, man hade samma rädsla, man kände att 
kroppen hamnade i samma försvar igen på något vis.”(C) 
 
”.. man har det i bakhuvudet hela tiden. Det är det enda man kan 
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tänka på, allt annat är fullständigt oväsentligt…det känns ju som att 
hjärnan kokar eftersom det hela tiden snurrar massor. Det var ju 
skitsvårt att koncentrera sig överhuvudtaget.”(D)  

 

3.1.4 Sömnstörningar 

Alla informanterna upplevde att sömnen stördes efter rånet på något sätt. Det kunde vara att 

man inte vågade somna eller att man vaknade och sov oroligt eller att man hade mardrömmar. 

En informant beskrev:  

”jag kunde vakna mitt i natten, flera gånger”(C)  
 
Vid frågan om hon hade mardrömmar svarade hon  

”inte varje natt, men i början var det kanske varannan natt sådär.”(C) 
 

En annan informant som var småbarnsmamma när rånet inträffade berättade om när hon 

skulle sova med sin lilla dotter: 

" Jag hade svårt att sova och sen när man låg där på natten, så låg 
hon i vår säng där och då låg man och tittade på henne när man inte 
kunde sova... ja jag tänkte att jag kunde varit död och alltså all.. det 
var sorligt det var det, jättesorgligt var det när jag låg vaken på 
nätterna och då blev det liksom att man låg och tittade på henne och 
man hade tänd lampa och kunde inte ligga med ryggen mot dörren 
och ..utan ville hela tiden ha uppsikt på.”(A) 
 

En annan uttryckte: 
 
"Ja, för det första vill man inte gå och lägga sig för man är livrädd för 
att drömma mardrömmar, så därför sitter man gärna uppe så länge 
som möjligt.. och det slutade ju med att man var ju helt utmattad för 
man gick och lade sig jätte sent, så att bara det gjorde att man var 
som ett...gick som i ett töcken för man hade sömnbrist helt enkelt…nu 
drömde jag inte jättemycket mardrömmar, men någon natt gjorde jag 
det i alla fall då.”(D) 

 

3.1.5 Ökad vaksamhet 

På olika sätt blev alla informanterna efter rånet mer på sin vakt. Höga ljud och plötsliga 

rörelser reagerade man starkt på och man var mer vaksam mot andra människor, observerade 

människor mer för att se om de kunde vara eventuella rånare, speciellt på arbetsplatsen. Som 

en informant berättade:     

"Nej men bara dagarna efter så kunde man ju se rånare överallt, 
alltså en skugga blev ju plötsligt en rånare, någon som gick en bit 
framför en på gatan hade ju plötsligt rånarluva på sig...”(D)   

 

En annan tog upp reaktionen på plötsliga ljud: 
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" Ljud..du vet såna där dörrar som har någon form av sånt här 
gångjärn eller arm för att dörren ska stängas mjukt, om en sådan var 
trasig då hoppade man ju högt varje gång dörren gick igen...till och 
med så att om någon skrattade högt någonstans så reagerade man ju 
på att det är ett ovanligt ljud.”(B)  
 

En annan informant berättade också att hon reagerade på höga ljud och även att man var på 

sin vakt mot kunder på arbetet  

"..så man kunde kanske se rånare i lokalen, man inbillade sig, man 
fick den här känslan…ja, man var mera vaksam, kanske för mycket 
nästan”(C) 

 

3.1.6 Inte vara där 

Tre av informanterna hade också varit med om rån på sin arbetsplats när de inte var där. Det 

framkom att man även upplevde stressymtom efter dessa rån. En informant berättade att hon 

upplevde att hon gick igenom samma förlopp som vid rånet hon sedan var med om. De andra 

hade varit med om rån innan när ett rån inträffade på deras kontor när de inte var med. En 

beskrev det som att allt revs upp igen och en annan att man upplevde att man fick en ökad 

medvetenhet om att det hela tiden finns en risk att rån kan inträffa:    

”jag var inte med, men det skedde på mitt kontor och jag mådde 
precis lika dåligt efteråt, alltså det här med sömnbrist och att man 
hela tiden funderade på varför och vad..chockreaktionen kom ju på 
bägge på samma sätt kan man ju säga”(D)  
 

”..Det är det man gör, man reagerar ju liksom om man hör att det är 
andra… då kunde man ju gå igång och börja gråta och såna saker 
faktiskt..”(A) 

 

”ja spontant så var jag skitglad att jag inte var med. spontant. Men 
samtidigt så blir man väldigt påmind om att det var inte bara en gång. 
Det här kommer alltid kunna hända.”(B) 

 

3.1.7  Umgänge och möten med människor  

De tre informanterna, som varit med om rånet för minst 10 år sedan kunde inte minnas att det 

påverkade dem socialt den närmaste tiden efter rånet. Det de kunde erinra sig var att man hade 

en ökad känslighet om man inte togs på allvar av sin omgivning och att man inte uppskattade 

att människor skämtade om händelsen:  

"På det viset att man lätt blir arg på personer, att dom inte förstår 
eller per automatik kan sätta sig in i min situation. Eller att dom inte... 
att dom fortfarande skojar om saker som är känsligt för mig. och det 
kunde jag bli jättebesviken eller arg över...man hade inte så mycket 
tålamod med dom som inte visade någon form av jättehänsyn 
eller..”(B)   
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En annan informant berättade: 

…och så kanske det är någon som ska göra sig rolig och säger fel 
saker till en. Och då går man ju liksom igång ... man tålde inte om 
någon skämtade om det och såna där saker.”(A) 

 

Den informant som var med om rånet för ca ett år sedan hade mer tydliga minnen om den 

första tiden efter rånet och hur det påverkade henne socialt. Det framkom att hon var som i en 

bubbla och att hon inte fungerade som vanligt socialt:  

"Ja men det gör det ju, man är ju i en bubbla och man är inte 
mottaglig för att umgås nästan. Man tänker så mycket på det som hänt 
och så just sömnbristen och att man är uppe i varv, det gör ju att 
man...ja, det påverkas ju rätt mycket..”(D)  
 

På frågan om man undvek att träffa folk blev svaret:  
 
"Ja, båda delarna. Dom kalas man ska gå på måste man gå på 
och...men man orkar inte, jag skulle ju aldrig liksom ställa till med en 
egen bjudning helgen efter…”(D)  

 

Resultatet visade, när det gällde hälso-, psykologiska och sociala förändringar i samband med 

bankrånet, att psykologiska förändringar kunde återfinnas i alla sju teman. Fem teman, 

”känsloyttringar”, ”ständigt i tankarna”, ”sömnstörningar”, ”ökad vaksamhet” och ”inte vara 

där” kunde helt kategoriseras under psykologiska förändringar. Inget tema kunde helt 

kategoriseras under hälsoförändringar eller sociala effekter. I temat ”traumatisk upplevelse” 

kunde dock svaga hälsoförändringar urskiljas som adrenalinpåslag, frossa och ökad 

hjärtverksamhet. Vissa sociala effekter kunde urskiljas i temat ”umgänge och möten med 

människor” som att man den första tiden inte var mottaglig för att umgås med andra 

människor och att man till viss del drog sig undan socialt umgänge. 

  

3.2 Kvarstående förändringar  

Den andra forskningsfrågan i föreliggande studie var om informanterna upplever kvarstående 

hälso-, psykologiska och sociala förändringar efter rånet? Nedan redovisas de fyra teman som 

framkom för denna forskningsfråga.  

 

3.2.1 Ökad oro och otrygghet på arbetsplatsen 
Tre av informanterna arbetar inte kvar på bankkontor idag och en har valt att stanna kvar. Oro 

och otrygghet var känslor som fanns kvar länge. En informant som var kvar i många år 

berättade om att hon var rädd i många år och att hon aldrig kände sig trygg. En anledning till 
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att hon stannade kvar var att hon hade de andra kollegorna.    

” jag vet inte varför jag stannade kvar där på xxxx…fy fasicken vad 
rädd jag var, varför gjorde jag inte någonting åt det…men jag tror 
också.. det var det att man hade dom andra” (A)  

 

Hon sa vid ett annat tillfälle när det gällde arbetsplatsen:  

”Jag tror aldrig man gjorde det.. kände sig riktigt trygg....”(A)  

En annan informant berättade att hon arbetade kvar i ca tre år efter rånet och under denna tid 

hade en förhöjd vaksamhet på att eventuella rånare kunde komma in i lokalen. Efter tre års 

mammaledighet skulle hon återvända och fick problem med sömnen och började drömma om 

rån: 

” när jag visste att jag skulle komma tillbaka och jobba på kontor då 
började det bli jobbigt att sova igen…eller jag hade inte jobbigt att 
sova, men jag drömde mycket”(B).    
 

”samtidigt var det ju så att man har alltid ett öga på dörren..öronen 
lite öppna, speciellt runt öppning och stängning…” (B)  

 

"Alltså att vara på sin vakt släppte ju aldrig så länge som jag var på 
kontor. Så att egentligen är det väl så att....den dagen jag slutade på 
kontor så blev det nog en oerhörd lättnad..”(B) 

 

En tredje informant som också valde att sluta arbeta på kontor berättade: 

”..jag har alltid tänkt att risken finns, så man kunde se rånare i 
lokalen, man inbillade sig, man fick den här känslan…”(C) 
 

”jag tror att det påverkade mitt beslut faktiskt. Eftersom man 
upplevde att det fanns rånrisk hela tiden..man kände sig..ja, otrygg på 
något vis.”(C) 
 

En av informanterna arbetar fortfarande kvar och beskrev hur hon tänkt: 

”Ja, direkt efteråt tänkte jag jättemycket på det. Jag tyckte det var 
totalt meningslöst att vara kvar.”(D)  
 

”Det finns ju farliga situationer i precis alla yrken så att, nej nu är 
jag kvar.”(D) 

 

3.2.2 Återupplevande 

I intervjuerna framkom att varje rån kunde associeras med något specifikt som gjorde att man 

under lång tid och även idag påmindes om och återupplevde rånet. En informant som var med 

om ett rån för många år sedan där hon blev slagen med en pistol i huvudet återberättade:     

" jag kunde ju inte se, jag började ju gråta om jag.. jag blev ju så 
himla rädd och bara började skaka om jag såg något vapen eller 
något sådant....satt vi och tittade på tv och det var..man fick se någon 
pistol eller någonting sådant, jag vågade inte titta! Jag fick gå ut eller 
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blunda eller byta kanal eller något sådant, för jag klarade inte av att 
se det...men alltså det satt i väldigt länge måste jag säga innan jag 
vågade..”(A)   

Hon beskrev vid ett annat tillfälle i intervjun:  

”...någonstans är det alltid någonting som påminner en på något 
sätt... men nu ska jag väl kanske inte säga att jag tänker på det varje 
dag och jag är ju inte alls lika rädd, jag kan ju titta på sådana där 
pistoler…”(A) 

 

En informant som var med vid ett rån där de tog sig in genom att krossa en glasruta sa: 

"Om någon kraschar en glastallrik eller sånt ljud så reagerar man ju 
kanon på det”(D) 

 

Samma informant berättade också om en annan incident: 

"ett jättenyligt exempel, det var ju när vi var i fjällen och man kommer 
upp på toppen med liften och det blåser snålblåst och plötsligt är det 
en massa rånare runt omkring en eftersom alla har på sig 
skidglasögon precis som rånarna hade. Alla är svartklädda och har 
luvan nerdragen och jackan uppdragen. Och då liksom...det är ju inte 
så att jag blir rädd men jag reagerar på...jag kände liksom på något 
sätt i kroppen att... shit liksom och sen släpper man ju det jättesnabbt 
och liksom inte..ja men det är ju faktiskt inte samma sak men..men där 
var dom där rånarna igen ju...”(D) 

 

När andra rån runtomkring sker påminns man om och återupplever man också rånet: 

"man påminns ju kanske mer om det emellanåt och varenda gång det 
sker ett nytt rån så rullar det här upp. Vart det än sker så vet man ju 
att.. att andra är utsatta för samma sak och så lider man med dom och 
så kommer koncentrationssvårigheterna igen. Då tänker man mer på 
dom...än att på jobbet och ja,..så att på så sätt finns det ju med en hela 
tiden, för det sker ju runt hela tiden.”(D) 

 

En annan informant tog upp när samtalet berörde plötsliga ljud och plötsliga händelser: 

 "ja de väcker ju liv dom här...man får alltid en påminnelse om vad 
som hände då. Det väcker minnen.”(C) 

 

Ett par tog upp att de fortfarande kunde återuppleva rånet i drömmar: 
 
”ja men alltså jag kan fortfarande ha mardrömmar...jag kan drömma 
att det kommer in, ja som typ rånare, jag får aldrig se vilka det är, 
men jag hör ljud och vet att det är ett hot och jag liksom.. att jag 
ligger någonstans och gömmer mig...och jag är så rädd att någon ska 
se mig, att dom ska upptäcka mig.. det drömmer jag liksom....ja det 
har hänt att jag alldeles nyligen drömde det faktiskt... Så dom där 
hoten finns kvar liksom, dom sitter i...”(A) 
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"Det har påverkat min sömn i många år. Jag drömmer om rånare, jag 
drömmer att jag är jagad, jag gömmer mig bakom dörrar, jag är 
tillbaka på kontoret, jag är jagad i mitt hem.”(B) 

 

3.2.3Undvikande 

 Det framkom i intervjuerna man idag kunde undvika vissa situationer som påminner om 

rånet. En informant beskrev att hon t ex undviker att gå till banken eller affären runt öppning 

och stängning då risk för rån är större och hon valde även att sluta i banken för att undvika 

eventuella framtida rån:.  

”jag undviker ju att gå till banken kan jag säga”(B) 
 

”Det är fantastiskt bra att affärerna är öppna till nio eller tio när man 
vill handla mat men jag skulle ju inte vilja vara kvar vid stängning. 
Såna saker..”(B)  
 

” då var det enbart av den anledningen jag bytte, för jag ville inte stå 
i fronten och riskera att vara med om ett nytt rån.”(B) 
 

...ja sen så vet jag inte, jag vet inte om jag kan säga att det har släppt 
fullt ut eftersom jag inte har lust att besöka vissa miljöer, vissa 
klockslag eller så.”(B)    

 

3.2.4 Bestående beredskap 

I intervjuerna framkom att rånen inneburit att en ökad vaksamhet och beredskap fortfarande 

finns kvar idag, man reagerar fortfarande på höga ljud och plötsliga händelser. En informant 

beskrev:  

" det är fortfarande sådant som sitter kvar, man reagerar ju väldig 
mycket på ljud..och liksom.. om någon kommer hastigt bakifrån och 
sånt där… ja men alltså, det är ju det att man är på sin vakt och man 
liksom kollar..”(A)  
 
"Om någon skriker och ger någon form av uppmaning eller 
kommando till någon som jag går förbi, det kan jag reagera på. Folk 
som springer förbi mig, då liksom håller jag i mig lite grann. Fryser 
till lite sådär. På min vakt… Jag måste skydda mig nu, liksom...jag 
kurar ihop mig lite grann. Inte så aktivt som det var då men speciellt 
om jag är i en butik eller banklokal..”(B)  

 

Vid ett senare tillfälle i intervjun framkom:  

" ...jag har alltid liksom ögonen i nacken när jag går och handlar, 
speciellt om jag går och handlar sent på kvällar.”(B)  
 

Ytterligare en informant berättade om kvarstående vaksamhet: 
 

”jag reagerar fortfarande. Dom här höga ljuden, det sitter kvar 
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fortfarande… så fort man hör lite plötsliga ljud bakom axeln eller 
bakom...en smäll någonstans, då reagerar man på en gång..man är 
känsligare mot ljud... och såna...plötsliga händelser..man håller 
ögonen öppna på ett annat sät.”(C) 
 

"Man står mera i beredskap, som att det kan hända var som helst och 
när som helst. Man är mera vaksam. Ja..man ser livet med mera 
kritiska ögon på något vis, allt är möjligt, du vet inte vad som händer i 
nästa steg.., ja det består, det har lämnat kvar något på djupet kan 
man säga.”(C) 

 

Resultatet visade när det gällde kvarstående hälso-, psykologiska och sociala förändringar 

efter rånet, att de fyra temaområden som framkom helt kunde kategoriseras under 

psykologiska förändringar. Några kvarstående hälsoförändringar eller kvarstående sociala 

effekter framkom inte. 

 

3.3 Krisstöd och återhämtning 

Den tredje frågan som ställdes i föreliggande studie var vilket krisstöd som erbjöds och vilka 

faktorer i krisstödet som informanterna upplever har haft betydelse för återhämtningen efter 

rånet? Nedan redovisas de två teman som framkom för denna forskningsfråga. 

 

3.3.1 Omhändertagande 

Det krisstöd som erbjöds informanterna efter rånet från arbetsgivaren såg lite olika ut för 

respektive informant då rånen inträffade olika år. Den informant som utsattes för bankrån för 

ett år sedan berättade om att krisgruppen kom ut flera gånger under ett år medan andra 

berättade om att de kom ut en gång. Informanterna tyckte dock att krisgruppen i stort var bra. 

Man upplevde att det var bra att man samlade alla och gick igenom händelsen och att alla fick 

möjlighet att berätta om hur man upplevt det och hur man känt. Man upplevde att man fick ett 

bättre sammanhang av situationen när man fick höra andras versioner. Två av informanterna 

upplevde dock efter rånet att de hade velat bli mer uppmanade, kanske till och med tvingade 

till enskilda samtal.  

 
”..vi hade såna här stunder då vi samlades allihopa.. vi satt och 
pratade och någon tillför det och någon kom ihåg det och liksom man 
fick höra varandras versioner, så fick man lägga ihop: ja, just det så 
var det nog också och jaha du upplevde det si och så…”(A)        
 
"Jag upplevde att vi blev omhändertagna den dagen. Jag tyckte det 
var...grundtanken var bra, man samlar alla, ingen kommer undan där, 
utan man stänger ju kontoret och så samlar man alla och så pratar 
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man, och alla får chansen och göra sin röst hörd och alla blir 
erbjudna ett eget samtal.. och sen, sen var det upp till var och en att 
flagga för om man ville ha nåt mer samtal eller hjälp. Och med facit i 
hand…nån gång under den tiden som var så..jag menar jag hade ju 
jättegärna idag sett att jag fått hjälp med att..att försöka  bearbeta 
dom här sakerna så att jag slapp hålla på och drömma om det här, 
vakna jagad mitt i natten eller..” (B)  

 

Vid ett annat tillfälle i intervjun:  

"Enligt min uppfattning ska man nog tvinga folk till någon form av 
samtal, därför att det är skitsvårt att avgöra när man är i den 
situationen om man behöver samtal..med det jag vet idag efter 20 år 
så skulle man säkert ha behövt någon form av samtal.”B) 

 
En annan informant tog upp att man känner att det är kollegor som kommer ut och inte 
professionella krishanterare: 
 

"Både bra och dåligt. Programmet är bra som man går igenom men 
man känner att man pratar med andra arbetskamrater, som 
visserligen man inte har någon relation till, men dom är ju inte proffs, 
så ibland skulle man kanske ha känt att det skulle vara professionella 
krishanterare man pratar med.”(D)  

På frågan om man blir erbjuden det: 

"Ja, man blir ju det, så behöver man det så kan man ju ta det, men då 
måste man ta det steget själv och jag är ju en sån som fasar för att 
göra det.  Jag tänker att, nej det går nog. Så när jag mått jättedåligt 
och vart liksom nästan så jag har hållit i luren för att jag ska ringa 
och boka tid, men så går det över.. nej..man borde kanske bli tvingad 
till ett sånt samtal.”(D) 

 

3.3.2 Samtal och stöd 

Att känna stöd och att kunna prata med någon hade betydelse för återhämtningen efter rånet. 

En informant berättade: 

" jag tror först, för min del, för mig var det det här stödet från första 
början, få någon person att prata med, få utlopp för mina känslor och 
gå i genom den här händelsen. Jag tror det är en kombination med 
både stödsamtal, samtal med psykologen och sen med samarbete och 
stöd från mina kollegor.”(C)  

 

En annan informant menade: 

"Alltså det är helt nödvändigt ju, som du förstår. Att man fick prata 
med någon, att man fick berätta om vad som hade hänt och...alltså 
man skulle inte orka att hålla det inom sig, det skulle inte gå, då skulle 
man explodera till slut…och man måste få känna sig trygg och liksom 
att det finns människor som stöttar en.”(A) 
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”ja men det är ju jätteviktigt att man har kunnat prata med varandra 
på jobbet” (D) 
 

Vilka man pratade med och fick stöd av kunde variera. En del hade bra kontakt med sina 

arbetskollegor och kunde prata mycket med dem, för dem var det också lättare att gå tillbaka 

efter rånet: 

"Jag tror att jag gärna ältade det, pratade mycket om det. Dels så 
hade man blivit uppmanad att göra det och sen så tror jag, det kände 
man nog själv också, att det var så skönt att liksom prata med dom på 
jobbet. Dom var ju jätteviktiga och sen hemma tror jag också att man 
pratade jättemycket om det”(A) 
 

"Nej men att gå tillbaka till jobbet var inte jobbigt. Men det va...det 
var nästan skönt att komma hit för här fanns ju folk som visste vad jag 
varit med om, man kunde prata med vem som helst och de förstod 
precis hur bra som helst. Så att det var ju hellre så att man gick till 
jobbet än var hemma.”(D)  
 

"Ja men det är ju jätteviktigt att man har kunnat prata med 
varandra..och att chefen har varit väldigt liksom stöttande och också 
visat sin..jag menar han var ju också med. Han har ju berättat ... han 
har varit tvungen att ta ansvar för kontoret men ändå ibland kunnat 
visa att han också haft det jobbigt och det är ju bra.”(D) 
 

För andra var krisstödet från arbetsgivaren mer viktigt. En informant berättade hur hon 

upplevde stödet från sina kollegor och sen krisstödet: 

"Jag kände mig trygg med dom. men jag tror inte dom riktigt fattade, 
för att dom kollegorna som inte var med själva där, dom kanske inte 
fattade vad som hänt och gått igenom från början”(C) 
 

" jag tycker krisgruppen har nästan större betydelse, ja…jag gick i 
såna stödsamtal med personalkonsulent regelbundet och pratade och 
gick igenom den här situationen, så att det hjälpte ganska mycket...det 
är bra minnen också, positiva minnen, såna som gav styrkan tillbaka 
efter den här händelsen.”(C)  

 

En informant upplevde dock inte att hon kunde prata om rånet eller fick stöd: 

”...man kunde egentligen inte prata med sina kollegor... två 
kollegor..och jag vet att det var inte deras första rån...dom avböjde ju 
samtal t ex och då ville man inte prata med dom för där hade man 
liksom respekt för att dom mår nog dåligt av det här, men dom 
försöker avfärda det med att vi lägger locket på.. så där kunde man ju 
inte hämta stöd heller.... Och med facit i hand..nån gång under den 
tiden som var så..jag menar jag hade ju jättegärna idag sett att jag 
fått hjälp med att..att försöka  bearbeta dom här sakerna så att jag 
slapp hålla på och drömma om det här, vakna jagad mitt i natten 
eller..”(B )  
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Något som framkom var att det inte alltid var helt enkelt att tala med och känna stöd från 

familj och vänner: 

"för ingen hemma kan ju sätta sig in hur det.. ja..ibland vill man inte 
berätta så för..alltså barnen vill man ju inte..berätta någonting 
egentligen.. ehh och andra kompisar... det går inte att sätta sig in i 
situationen..”(D) 
 

”..men alltså det som var väldigt konstigt för mig det var att min 
mamma och pappa..jag tycker inte att dom riktigt..dom förstod inte 
riktigt vad jag varit med om eller också blev dom också så himla 
rädda. det var dom som, alltså jag vet inte om jag kan säga att jag fick 
minst stöd utav dom, men jag tror liksom att dom egentligen inte 
förstod.”(A)   
 

”ja, jag tror inte att någon riktigt förstod hur det var att bli rånad, det 
tror jag inte”(B) 
 

”men jag tyckte krisgruppen gjorde ändå det bästa 
eftersom..självklart familjen också..men som sagt de var inte precis 
där när det hände, de var bortresta så...eftersom de var så långt 
borta, så kände jag samtidigt ilska för att dom inte fanns där precis då 
när jag behövde dom.”(C) 

 

Resultatet visade att temat, ”omhändertagande” kunde kategoriseras in under krisstöd och det 

andra temat, ”samtal och stöd” kunde kategoriseras in under återhämtning. 

 

    

4. Diskussion 

Huvudresultatet och resultatdiskussionen kommer att presenteras utifrån de tre 

forskningsområdena med respektive forskningsfråga  

 

4.1 Förändringar i samband med bankrånet 

Den första frågeställningen var om det fanns några hälso-, psykologiska och sociala 

förändringar i samband med bankrånet. Resultatet visade att informanternas utsagor kunde 

grupperas in i sju temaområden. Resultatet av dessa temaområden visade att det främst fanns 

psykologiska förändringar av rånet och dessa kunde återfinnas i alla sju teman. Fem teman 

kunde helt kategoriseras in under psykologiska förändringar och dessa var ”känsloyttringar”, 

”ständigt i tankarna”, ”sömnstörningar”, ”ökad vaksamhet” och ”inte vara där”. Inget 

temaområde kunde härledas helt till hälsoförändringar men under temaområdet ” traumatisk 

upplevelse” kunde svaga hälsoförändringar urskiljas som adrenalinpåslag, ökad 

hjärtverksamhet och frossa. Det var inte heller något temaområde som helt kunde härledas till 



 26

sociala effekter i samband med rånet, vissa sociala effekter kunde dock urskiljas i temat ” 

umgänge och möten med människor”, där informanterna beskrev att de den första tiden inte 

var mottagliga för att umgås med andra människor och att de till viss del drog sig undan 

socialt umgänge. Huvudresultatet visade att i samband med rånet upplevde informanterna ett 

flertal psykologiska förändringar medan endast mycket svaga hälsoförändringar och ett fåtal 

sociala effekter framkom.  

        Dyregrov (2002) beskriver att de flesta människor beter sig praktiskt under själva 

katastrofsituationen och att många direkt efter händelsen får starka reaktioner, både fysiska 

och psykiska, vilket kan yttra sig som illamående, hjärtklappning, svettningar, okontrollerbara 

skakningar, gråtattacker etc. Informanterna i föreliggande studie ger stöd för detta när de 

berättade att de var helt fokuserade på faran och på, att i möjligaste mån, göra som de blev 

tillsagda eller försöka skydda sig vid själva rånsituationen. Direkt efter rånet kom sen 

reaktioner som även till viss del var fysiska som bl a. skakningar, hjärtklappning, gråtattacker 

och adrenalinpåslag.  

 Vidare visade resultatet i denna studie att känslor som rädsla och ilska var vanliga, 

vilket är i linje med Jones (2002) och Söndergaard (2006) som också fann att känslor som 

rädsla och ilska var vanligt vid bankrån. Graden av hot under rånet verkade påverka de 

känslomässiga reaktioner som uppkom under den första tiden efter rånet. De informanter som 

utsattes för direkt vapenhot beskrev främst känslor som rädsla, oro och sorg. Resultatet 

stämmer med Kamphuis och Emmelkamps (1998) studie där man fann att de som reagerat 

starkt känslomässigt under rånet, och som hade fruktat för sitt liv, var mer sårbara. De övriga 

informanterna i föreliggande studie talade mer om ilska, dels mot polisen och dels mot 

familjen, vilket överensstämmer med Dyregov (2002) som menar att ilska kan visa sig på 

olika sätt efter en traumatisk händelse, t ex kan man vända sin ilska mot hjälpinsatsen, eller 

familj och vänner.  

 Ett par av informanterna upplevde också känslor av skuld på grund av att andra utsattes 

för rånarna istället för dem själva. Detta resultat är i linje med Dalgleish, Joseph och Yules 

(2000) studie med överlevande från en färjekatastrof, där de fann att skuld innebar högre 

upplevelse av påträngande tankar och undvikande och att skuld över det man inte gjorde var 

dubbelt så vanligt jämfört med skuld över det man gjort. Det var också mer vanligt att uppleva 

skuld eller skam över att andra fick utsättas istället för att man själv utsattes. Skuld är ett 

begrepp som tagits bort som kriterium för ett symtom av PTSS från Diagnostic and Statistical 

Manual, men man menar att det verkar vara ett karaktäristiskt drag som inte bör ignoreras. 
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 Det framkom även i intervjuerna att man den första tiden efter rånet upplevde att man 

tänkte på rånet och återupplevde det hela tiden, att man fick sömnsvårigheter och att man 

upplevde att man blev mer vaksam. Dessa symptom beskrivs även i studier av Söndergaard 

(2006), Hodgkinson och Joseph (1995) och Elklit (2002).  

 I intervjuerna framkom också att man även upplevde akuta stressreaktioner som rädsla, 

ilska, oro och gråtattacker efter rån som skett på arbetsplatsen när man inte själv varit med, 

och att man fick en insikt om att risken för rån alltid kommer att kunna ske. Liknande 

upplevelser framkom i en studie på amerikaner som bodde långt från sitt hemland och inte 

befann sig i USA vid terrorattacken 11 september 2001. Dessa amerikaner upplevde akuta 

stressymtom som t ex återupplevande genom påträngande tankar och ”flashbacks” och ökad 

beredskap trots att de var långt från USA när det inträffade. Det framkom även att det inte 

bara var själva terrorattacken som utlöste stressreaktionerna utan även den ökade 

medvetenheten om att fler terrorattacker kunde ske (Speckhard, 2003). 

 I resultatet kom det även fram att undvikande var ovanligt den första tiden efter rånet. 

Detta resultat är i linje med Elklits (2002) resultat där han fann att undvikandebeteende var 

lägre än påträngande tankar och överspänning den första tiden efter rånet. Vidare menade han 

att det skulle kunna förklaras av att det hade en sekundär betydelse för utvecklingen av 

posttraumatisk stress men att det kan öka om traumat inte blev bearbetat.   

 Resultatet i föreliggande studie visade inte heller på några betydande dissociativa 

symtom i samband med rånet. Det framkom främst i beskrivningen av själva rånet, då man 

beskrev situationen som att vara i ett vakuum och att händelsen kändes overklig. Efter rånet 

beskrev en informant att det kändes som att vara i en bubbla den första tiden. Det råder delade 

meningar om vilken betydelse dissociativa symtom har för akut stressyndrom enligt DSM-IV 

(Harvey & Bryant, 2002). Classen et al. (1998) fann i en studie att dissociaton var en stark 

prediktor för akut stressyndrom, medan Brewin et al. (1999) inte kunde finna det. 

 Då det var många år sedan tre av informanterna var utsatta för bankrån var det ibland 

svårt för dem att minnas när ett symtom visade sig eller när det minskade i styrka, eller helt 

försvann. Det var därför svårt att avgöra om de uppfyllde uppställda kriterier för akut 

stressreaktion, enligt ICD-10, eller akut stressyndrom, enligt DSM-IV. Det var även svårt att 

avgöra om den person som var med om rånet för ett år sedan uppfyllde dessa kriterier. Det 

som klart framkom var dock att alla informanter upplevde akut stress i samband med rånet 

och att det, nästan helt uteslutande, visade sig i psykologiska förändringar.  
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4.2 Kvarstående förändringar 

Den andra frågeställningen var om det fanns kvarstående hälso-, psykologiska och sociala 

förändringar efter rånet, med tanke på eventuell PTSS. Resultatet visade att informanternas 

utsagor här kunde delas in i fyra temaområden. Resultatet av dessa temaområden visade att 

alla fyra teman, ” ökad oro och otrygghet på arbetsplatsen”, ”återupplevande”, ”undvikande” 

och ”bestående beredskap” kunde kategoriseras under psykologiska förändringar. Det har 

inte, under dessa temaområden, framkommit några kvarstående hälsoförändringar eller sociala 

effekter efter rånet. Huvudresultatet visade att de kvarstående besvär som framkom i studien 

var av enbart psykologisk karaktär. 

 Känslor som oro och otrygghet på arbetsplatserna var något som fanns kvar under en 

lång tid och som aldrig släppte för de tre informanter som sedan bytte arbete. Detta är i linje 

med Bendersky Sacks et al.s’(2001) studie som också fann att anställda ofta fruktade 

återkommande rån och att kunder blev sedda med misstänksamhet och som potentiella rånare 

och även Jones’ (2002) studie som fann en ökad oro i interaktionen med kunder efter rånet, 

vilket innebar en ökad oro på arbetsplatsen. Resultatet i denna studie visade också att alla 

informanter upplevde att de fortfarande hade förhöjd beredskap, de var mer vaksamma och 

reagerade fortfarande på plötsliga ljud och händelser. Jones (2002) fann också att 

bankanställda som utsatts för rån var mer på sin vakt och var mer misstänksamma mot sin 

omgivning efter rånet. Informanterna upplevde också att de även idag kunde återuppleva rånet 

när de utsattes för ett yttre stimuli eller en händelse som påminde om rånet, och de kunde 

även fortfarande återuppleva rånet i drömmar. Även undvikande av vissa situationer som 

påminde om rånet eller ökar risken för att utsättas för rån framkom. Detta stämmer överens 

med Harrison och Kinners (1998) studie där det framkom att återupplevande och undvikande 

var vanligt och att besvären ofta var långvariga.  

 En informant som beskrev undvikandebeteende upplevde även att hon inte fick så stort 

stöd efter rånet och gick inte heller i samtal efteråt, vilket hon idag trodde att hon hade behövt 

för att kunna bearbeta rånet bättre. Detta är i linje med Elklit (2002) som fann att undvikande 

beteende verkade kunna öka i grad om traumat inte var bearbetat. 

 I linje med Jones (2002) fann inte heller föreliggande studie några kvarstående sociala 

effekter efter bankrånet.  

Det är även här svårt att avgöra huruvida informanterna, som upplevde rånet för många år 

sedan, tidigare uppfyllde kriterierna för post traumatisk stressyndrom enligt ICD-10 och 

DSM-IV. Däremot kunde inte resultatet visa på att någon av informanterna idag uppfyllde 

kriterierna för posttraumatiskt stressyndrom. Klart är dock att de upplevt långvariga 
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psykologiska förändringar och att de även idag kan visa på psykologiska förändringar efter 

rånet, som en informant sa: ”det sätter sina spår”. 

 

4.3 Krisstöd och återhämtning 

En ytterligare frågeställning var vilket krisstöd som erbjöds efter rånet och vilka faktorer i 

krisstödet som man upplevde hade betydelse för återhämtningen. Resultatet visade här att 

informanternas utsagor kunde delas in i två teman. Det ena temat ”omhändertagande” kunde 

kategoriseras in under krisstöd, medan det andra temat, ”samtal och stöd”, kunde 

kategoriseras in under återhämtning. 

 Resultatet visade att krissamtalet med krisgruppen, som kom ut direkt efter rånen, 

uppfattades som viktigt för alla informanter. Det var viktigt att man samlade alla och fick höra 

hur andra upplevt och känt det under rånet, och det gjorde att man fick en bättre överblick 

över situationen. Detta överensstämmer med Hammarlund (2001) som menar att processen i 

ett krissamtal utgörs av att var och en får berätta om den traumatiska händelsen utan att bli 

avbruten eller att det man säger värderas, vilket gör att det emotionella och det 

förnuftsmässiga knyts ihop. Då alla som varit med om händelsen får återberätta sin upplevelse 

blir det lättare med hanteringen och bearbetningen, då man förnimmer att de andra i gruppen 

har ungefär samma tankar och känslor som man själv, och man kan återfå känslan att man 

själv är normal och att det är den traumatiska händelsen som är onormal. 

 Två av informanterna gick inte i enskilda samtal och upplevde att de hade velat bli mer 

uppmanade av krisgruppen till att göra det, då de idag ansåg att det hade kunnat ha betydelse 

för deras återhämtning efter rånet. Detta är i linje med Jones (2002) som menar att de 

långvariga symtom som bankanställda visade, visar på att det behövs mer krisintervention 

efter ett rån, än vad som ges. Det råder delade meningar om krisinterventionens betydelse. 

Dalgliesh, Joseph och Yule (2000) och Campfield och Hills (2001) fann i sina studier att 

tidigt insatt krisstöd verkade kunna skydda mot posttraumatiska stressymtom, medan 

Marchand, et. al.( 2006) däremot inte fann detta. I en studie av Stephens (1996) fann man inte 

att ”debriefing” efter traumatiska händelser gjorde någon skillnad för posttraumatiska 

stressymtom. Bra socialt stöd och möjlighet att prata om händelsen och att känna 

känslomässigt stöd med andra på arbetsplatsen verkade däremot ge färre posttraumatiska 

stressymtom.  

 De faktorer som framkom i intervjuerna, som hade betydelse för återhämtningen, var att 

man fick prata om händelsen och att man kände att man hade stöd. De som kände att de hade 

stöd och kunde prata med sina arbetskamrater verkade också ha lättare att gå tillbaka till 
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arbetsplatsen. Vikten av stöd och samtal framkom också i en studie av Elklit (2002) och Jones 

(2002) fann också i sin studie, att det var viktigt att få prata om händelsen och att uppleva att 

man hade stöd. Här framkom också vikten av att veta att det fanns professionella personer 

tillgängliga.  

 Det kom också fram i intervjuerna att upplevelsen av stöd från familjen inte alltid var 

helt enkelt, att man upplevde att de inte förstod deras situation eller tog dem på allvar. Man 

kunde även själv undvika att berätta om händelsen då man ansåg att de i alla fall inte skulle 

kunna förstå eller att man ville skydda dem. Dyregrov (2002) menar att många kan uppleva 

att den närmaste familjen inte förstår hur de mår eller vad de varit med om. Det kan också 

vara den drabbade som stänger ute de närmaste genom att mena att de aldrig kommer att 

förstå i alla fall, och på det sättet förhindra socialt stöd från de närmaste.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Att välja en kvalitativ eller en kvantitativ metod medför en avvägning mellan reliabilitet och 

validitet. Kvantitativa metoder betonar vikten av reliabilitet, där forskningsproceduren ska ge 

samma resultat varje gång den utförs. Inom kvalitativa metoder betonar man mer validitet, att 

man ska utveckla en sann förståelse över vad som pågår (Hayes, 2007). Då studiens syfte var 

att undersöka bankställdas upplevelse av ett bankrån utifrån deras egna berättelser, på ett 

djupt och detaljerat sätt, valdes en kvalitativ metod. 

 För att i möjligaste mån säkerställa reliabiliteten (Ryen, 2004) spelades alla intervjuer in 

på band. Procedurerna vid datainsamlingen har också beskrivits samt större utdrag från data 

har presenterats. Däremot har inte någon medbedömare bearbetat materialet varför någon 

jämförelse inte har kunnat göras, vilket får ses som en brist i reliabiliteten.   

 Validiteten i intervjuerna kan ha påverkats av att informanterna kan ha svarat på 

frågorna utifrån vad de trodde att de förväntades att svara, då de fick information om syftet 

med studien innan intervjuerna. Enligt Weiten (2004) kan självrapporterad data innehålla en 

del förvanskningar bl a. för att man kan ha en tendens till att försöka ge en fördelaktigare bild 

av sig själv. Andra problem kan vara att man missförstår frågorna och att sättet frågorna är 

utformade på kan forma personens svar. Då informanterna i stort svarade likvärdigt på 

frågorna och att de även stämde överens med tidigare studier fanns inget som visade på att de 

missförstått frågorna. Ledande frågor undveks i intervjun för att inte styra svaren, däremot 

kan min egen förförståelse för ämnet ha påverkat riktningen på svaren. Ett sätt att stärka 

validiteten var att det fanns en intervjuguide med vid alla intervjuer. Det säkerställde att alla 

områden kom med och att informanterna i stort sätt fick samma frågor. Det som kan vara 
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mindre bra med en intervjuguide är att det kan hindra viktiga och betydande ämnen att 

komma fram (Patton, 2002). Ett ytterligare sätt att stärka validiteten var att informanterna fick 

läsa igenom delar av intervjun, för att bedöma om utskriften av intervjun var korrekt.   

 Urvalet i föreliggande studie kan tyckas litet, men samtidigt fyllde urvalsstorleken 

informationsrika fall som kunde belysa studiens frågeställningar. Patton (2002) menar att 

storleken på urvalet beror på vad man vill utröna, varför man vill ta reda på det, hur fynden 

ska användas och vilka resurser man har till studien. Studien var från början tänkt att utföras 

med personer som varit utsatta för bankrån för ca ett år sedan. På grund av olika orsaker blev 

det problem med detta och rekryteringen av dessa personer stoppades. För att kunna 

genomföra studien rekryterades personer som varit med om bankrån för länge sedan, 10-29 år, 

förutom en informant som varit utsatt för rån för ett år sedan. Detta innebar att de som varit 

med om rånet för många år sedan ibland kunde ha svårigheter att t ex minnas hur länge de 

akuta reaktionerna efter rånet varade och hur länge de kvarstod innan de avtog i styrka. Det 

som framgick var att de ändå i det stora hela hade ett bra minne av rånet och rånets påverkan 

på dem. Christianson (1996) menar att enligt flera studier är minnet vid traumatiska händelser 

mycket bra, även om man även här kan minnas fel, och att det är bevarat under en lång tid. Ju 

starkare upplevelsen är känslomässigt, desto tydligare minnesbild kan man redogöra för. Vid 

studier av s.k. ”flashbulb” minnen har det framkommit att man snarare bevarar än glömmer 

bort den information som man kopplar ihop med händelser som är starkt känsloframkallade. 

 

4.5 Allmän diskussion 

Det framkom i intervjuerna att bankanställda som utsatts för bankrån påverkades av detta 

under lång tid och att vissa besvär även fanns kvar idag. Den långvariga och bestående 

karaktären av besvären framkom ännu tydligare i och med att tre av informanterna varit med 

om rån för väldigt många år sedan. Flera av informanterna beskrev också att de upplevde 

ökad oro och otrygghet på arbetsplatsen under lång tid efter rånet. En medvetenhet och 

uppmärksamhet hos arbetsgivaren på att besvären kan bli långvariga, till och med bestående, 

är naturligtvis viktigt, så att eventuella stödinsatser kan sättas in om så behövs. Det framkom 

också att man reagerade starkt på rån som inträffat på arbetsplatsen även när man inte själv 

var där och det är även här viktigt att man är uppmärksam så att dessa personer får den hjälp 

de behöver. Vidare bör man vara mer uppmärksam på de personer som inte själva ber om den 

professionella hjälp som finns att få och, om inte tvinga, i alla fall mer informera om vilken 

betydelse denna hjälp kan ha för återhämtningen.         
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4.6 Fortsatt forskning 

Faktorer som kön, personlighet, tidigare livskriser och erfarenheter, den aktuella 

livssituationen, tidigare psykiska problem och copingstrategier som kan inverka på förloppet 

efter ett trauma, har inte beaktats i föreliggande studien. Här skulle det vara intressant med 

mer forskning när det gäller hur dessa faktorer kan inverka på upplevelsen och bearbetningen 

av ett bankrån. Det skulle även vara intressant med fortsatt forskning när det gäller 

bankanställdas upplevelse av bankrån på arbetsplatsen när de inte själva varit där och hur det 

har påverkat dem och om de fått det krisstöd de behövde. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka hur utbildning om rån och dess effekter innan ett rån eventuellt skulle kunna 

minska stressreaktioner efter ett rån.    



 33

Referenser 

 

Andrews, L., Joseph, S., Shevlin, M. & Troop, N. (2006). Conformatory factor analysis of     
posttraumatic stress symptoms in emergency personnel: An examination of seven 
alternative models. Personality and Individual Differences, 41, 213-224. 

 
Arendt, M. & Elklit, A. (2001). Effectivness of psychological debriefing. Acta Psychiatrica 

Scandinavia, 104, 423-437. 
 
Bendersky Sacks, S., Clements, P.T. & Fay-Hillier, T. (2001). Care of chaos: use of critical 

stress debriefing after traumatic workplace events. Perspectives in Psychiatric Care, 37, 
133-136. 

 
Brewin, C. R., Andrews, B., Rose, S. & Kirk, M. (1999). Acute stress disorder and   

posttraumatic stress disorder in victims of violent crime. American Journal Psychiatry, 
156, 360-366.  

 
Brewin, C. R., Andrews, B. & Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors for 

posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 68, 748-766. 

 
Bryant, R.A. & Harvey A.G. (1997). Acute stress disorder: a critical review of diagnostic   

issues. Clinical Psychology Review, 17, 757-773. 
 
Bryant, R.A., Moulds, M. L. & Guthrie, R. M. (2000). Acute stress disorder scale: a self-

report measure of acute stress disorder. Psychological Assessment, 12, 61-68. 
 
BRÅ. (2009). Anmälda Brott. Slutlig statistik för år 2008. (Rapport mars 2009). Stockholm: 

BRÅ. 
 
BRÅ. (2004). Bank- post och värdetransportrån. En analys av rånen under 1990-talet.     

(Rapport 3/2004). Stockholm: BRÅ. 
 
Campfield, K. M. & Hills, A. M. (2001). Effect of timing of critical incident stress debriefing 

(CISD) on postraumatic symptoms. Journal of Traumatic Stress, 14, 327-340. 
 
Christianson, S-Å. (1996). Traumatiska minnen. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Classen, C., Koopman, C., Hales, R. & Spiegel, D. (1998). Acute stress disorder as a predictor 

of posttraumatic stress symtoms. American Journal Psychiatry, 155, 620-624. 
 
Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Dalgleish, T., Joseph, S. & Yule, W. (2000). The Herald of Free Enterprise disaster: lessons 

from the first 6 Years. Behavior Modification, 24, 673-699. 
 
Dyregrov, A. (2002). Katastrofpsykologi. Lund: Studentlitteratur.  
 



 34

Ekman, R. & Arnetz, B. (2005). Stress- individen samhället organisationen molekylerna. 
Stockholm: Liber.  

 
Elklit. A. (2002). Acute stress disorder in victims of robbery and victims of assault. Journal   

of Interpersonal Violence, 17, 872-887. 
 
Eriksson, N.G. (1997) Posttraumatiska stressreaktioner bland överlevande - känsla av 

sammanhang skyddsfaktor vid dödshot. Läkartidningen, 94, 1202-1204.  
 
Eisele, P.(2003). Experimentell och tillämpad socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Frieze Hanson, I., Greenberg, M. S. & Hymer, S. (1987). Describing the crime victim: 

psychological reactions to victimization. Professional Psychology; Research and Practice, 
18, 299-315.  

 
Hammarlund, C.O. (2001). Bearbetande Samtal - krisstöd debriefing stress och 

konflikthantering. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Harrison, C. A. & Kinner, S. A. (1998). Correlates of psychological distress following armed 

robbery. Journal of Traumatic Stress, 11, 787-798. 
 
Harvey, A.G. & Bryant, R.A. (2000). Two-year prospective evaluation of the relationship 

between acute stress disorder and posttraumatic stress disorder following mild traumatic 
brain injury. American Journal Psychiatry,157, 626-628.   

 
Harvey, A. G. & Bryant, R. A. (2002). Acute stress disorder: a synthesis and critique. 

Psychological Bulletin, 128, 886-902. 
 
Hayes, N. (2007). Doing psychological research. New York: Open university press.  
 
Hodgkinson, P. & Joseph, S. (1995). Factor analysis of the impact of events scale with female 

bank staff following an armed raid. Personal and Individual Differences, 19, 773-775.  
 
Jones, C. A. (2002). Victim perspective of bank robbery trauma and recovery. Traumatology, 

8, 191-204. 
 
Kamphuis, J. H. & Emmelkamp, P. M .G. (1998). Crime-related trauma: psychological 

distress in victims of bankrobbery. Journal of Anxiety Disordes, 12, 199-208.   
 
Marchand, A., Guay, S., Boyer, R., Soledad, I., Annick, M. & St-Hilaire, M-H. (2006), A 

randomized controlled trial of an adapted form of individual critical incident 
stressdebriefing for victims of an armed robbery. Brief Treatment and Crises Intervention, 
6, 122-129. 

 
Marshall, R. D., Spitzer, R. & Liebowitz, M.R. (1999). Review and critique of the new DSM-  

IV diagnosis of acute stress disorder. American Journal of Psychiatry, 156, 1677-1685.  
 
McNally, R. J., Bryant, R. A. & Ehlers, A. (2003). Does early psychological intervention 

promote recovery from posttraumatic stress? American Psychological Society, 4, 45-79.  



 35

Ozer, E. J., Best, S. R., Lipsey, T. L. & Weiss, D. S. (2003). Predictors of posttraumatic stress 
disorder and symtoms in adults: a meta-analysis. American Psychological Association, 
129, 52-73. 

 
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. London: Sage Publications.  
 
Rahe, R. H. (2005). Effektiviteten av psykologiska krisinterventioner. Finska 

Läkaresällskapets Handlingar, 164, 32-35.  
 
Richards, D. (2001). A field study of critical incident stress debriefing versus critical incident 

stress management. Journal of Mental Health, 10, 351-362. 
 
Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber. 
 
Speckhard. A. (2003). Acute stress disorder in diplomats, military and civilian americans 

living abroad following the september 11 terrorist attacks on America. Professional 
Psychology: Research and Practice,  34, 151-158. 

 
Stephens, C. (1997). Debriefing, social support and ptsd in the New Zealand police: testing a 

mulitdimensional model of organisational traumatic stress. The Australasian Journal of 
Disaster and Trauma Studies,1. 

 
Söndergaard, H. P. (2006), Hälsoeffekter av rån och övriga traumatiska händelser bland 

handelsanställda. Delrapport I och II. (Stressforskningsrapporter no 317). Institutet för 
psykosocialmedicin, Stockholm.  

 
Weiten, W. (2004). Psychology Themes &Variations. Belmont: Wadsworth Thomson. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

Bilaga 1: 

 

Intervjuguide  

Demografiska frågor 
1.  Kön 
2.  Ålder 
3.  Civilstånd 
4.  Befattning 
 
Bakgrundsfakta: 
1. Datum när rånet inträffade. 
 
Akut stress – hälso, psykologiska och sociala förändringar 
Vi ska börja med att tala om den här dagen – om dina upplevelser av själva situationen.  
1. Beskriv hur rånet gick till. 
     - Hur agerade du?  
     - Hur reagerade du fysiskt och vad hade du för tankar och känslor? 
     - Hur agerade din arbetsgivare, polisen och anhöriga? 
Jag vill nu att du tänker dig tillbaka till den första tiden/månaden efter rånet: 
2. Hur såg dina reaktioner ut den första tiden efter rånet? 
 - Upplevde du några kroppsliga förändringar. Om ja, hur yttrade sig dessa symtom?  
 - Hur påverkades din sömn? 
 - Kände du dig rädd efter rånet? Om ja, på vilket sätt? 
 - Beskriv hur din sinnesstämning var under den här tiden. 
 - Hur såg din koncentrationsförmåga ut? 
 - Hur påverkade rånet dig i ditt sociala liv?  
 - Hur kändes det att gå tillbaka till arbetet efter rånet?  
 - Vilka strategier använde du för att klara av att arbeta? 
 - Har du varit sjukskriven pga rånet? Om så är fallet, när och hur länge? 
 
 Kvarstående stressymtom, eventuell PTSS – hälso, psykologiska och sociala förändringar 
3. Om du ser på ditt liv idag – är det något som har förändrats som du upplever beror på 
bankrånet? 
 - Upplever du att du idag har kvar några kroppsliga förändringar som beror på  bankrånet? Om ja, hur 
yttrar de sig?    
 - Hur upplever du  att dina minnen är efter rånet?  
 - Hur känner du idag när du hamnar i situationer eller händelser som påminner om rånet? 
 - Upplever du att bankrånet du varit med om har gjort dig mer rädd? På vilket sätt? 
 - Kan du se att rånet gett några sociala effekter?  På vilket sätt? 
 - Har du idag kvar samma arbete som vid råntillfället? Om inte, har rånet påverkat ditt val av arbete 
idag?   
 
Krisstöd som erbjöds samt faktorer som har haft betydelse för återhämtningen efter rånet:  
4. Hur upplevde du krisstödet? 
  - Vilket krisstöd erbjöds efter rånet?  
  - När upplever du att du började återhämta dig efter rånet? 
  - Vilka faktorer i krisstödet på arbetet upplever du har haft betydelse för din återhämtning efter rånet? 
  - Vilken betydelse har din familj och dina vänner haft för din återhämtning efter rånet?     
   
Övriga frågor: 
 
 -Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2: 
 
  
Hej! 
 
Mitt namn är Birgitta Paulander och jag studerar psykologi vid Högskolan i Gävle.  
Jag ska skriva en C-uppsats om stress och krisstödets betydelse efter ett bankrån. 
Syftet är att få ökad kunskap om bankanställdas upplevelse av stress efter ett bankrån samt 
hur man upplevde krisstödet.    
 
Tid och plats för intervjun bestäms med respektive deltagare och intervjun kommer att pågå i 
ca en timme. För att få med intervjun i sin helhet och undvika tolkningar i efterhand om vad 
som sagts, kommer intervjun att spelas in på band. Det är endast jag som har tillgång till 
bandet och bandet kommer att förstöras när uppsatsen är klar.  
 
Jag kommer att kontakta dig när arbetet är klart och be dig kommentera min beskrivning av 
vissa delar av intervjun med dig för att förvissa mig om att jag tolkat intervjun korrekt. 
 
Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att identitet eller lokalitet inte 
ska kunna utrönas. Deltagandet är helt frivilligt och upplever du att du vill avbryta deltagandet 
i studien kan du göra det närhelst du önskar. 
 
Stort tack för att du vill delta i denna undersökning. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Birgitta Paulander                                                                Handledare: 
                                                                                             Eva Boman 
Tel. hem: 08 607 27 28                                                        Fil. Dr. Tillämpad Psykologi 
Mobil:     073 689 73 48                                                      Lektor  Miljöpsykologi 
Mail: birgitta.paulander@posthem.se                                 Tel: 026 64 81 63                                                     
  
 


