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Akutte følger
af væbnet røveri
Antallet af røverier har i de senere år været stigende i Dan-
mark – og hvor de for nogle år siden især var koncentreret
om banker og posthuse, foregår væbnede røverier stadigt
hyppigere over for mere ydmyge steder: Supermarkeder,
tankstationer, kiosker, bagerforretninger m.m. De store
bankers evne til bedre at beskytte sig skubber problemerne
hen til andre forretningstyper.

’Gunpoint’ er det sigende amerikanske udtryk for at bli-
ve truet med et skydevåben og vide, at man i det næste
øjeblik kan være dræbt, fordi man står i vejen for eller truer
en desperat røvers planer.

At have været truet på ’gunpoint’ konfronterer de fleste
med dødsangst, hjælpeløshed og intens rædsel. Ofrene er-
kender pludselig, at livet kan mistes så let og så tilfældigt.
Denne oplevelse svarer til det nye stressor-kriterium, Post-
traumatisk Stress Disorder (PSTD), hvor netop den be-
skrevne oplevelse og de ledsagende følelser ses som udløs-
ende årsag til en alvorlig og ofte langvarig forstyrrelse,
hvis nærmere kendetegn er invaderende forestillinger,
undgåelsesadfærd og forhøjet vagtsomhed.

Ud over chokket, angsten og overlevelsestrangen er et
røveri også et socialt drama, hvor ofrenes rolle som autori-
teter i butikkerne fra det ene sekund til det andet vendes
rundt, hvor de modtager ordrer, skal samarbejde om udle-
vering af pengene og undertiden ydmyges. Nogle gange
bliver røveriofre slået, bundet eller holdt fanget. Hele tiden
ved ofret, at hvis noget går galt i røverens planer, kan han
eller hun blive ofret og måske miste livet.

Det sociale drama udvikler sig også, efter at røveren har
forladt stedet. Politiet skal alarmeres, men måske har røve-
ren truet med repressalier, hvis alarmen går for hurtigt.
Der er måske kunder og andre ansatte, det er gået ud over.

Alle er oprevne og spørgsmåle-
ne melder sig: Hvorfor gik det
ud over mig/os? Gjorde jeg det
rigtige, eller begik jeg fejl, som
kunne have været skæbne-
svangre?

Arbejdspladsen bliver plud-
selig sat på en stor prøve: Hvor-
dan er opbakningen og med-
menneskeligheden? Er ledelsen
synlig og støttende? Er der
plads og tid til en bearbejdning
af hændelsen? Får man bebrej-
delser på et tidspunkt, hvor
man føler, at man let kunne bry-
de sammen? Kan røveren kom-
me igen, og går det galt næste
gang?

Væbnet røveri på arbejdspladser er kun undersøgt i gan-
ske få tilfælde. Der findes flere undersøgelser af gaderøve-
riet, som i Danmark er en relativt sjælden røveriform, men
meget udbredt i USA og praktiseret over for fx turister i
flere ulande.

I en undersøgelse af 65 butiksansatte, der havde fået til-
budt krisehjælp, havde 60 % været udsat for væbnet røve-
ri, mens de øvrige havde været udsat for trusler på livet,
fysisk og psykisk vold, fangenskab og set døde eller såre-
de. Krisehjælpen blev hurtigt iværksat; i halvdelen af til-
fældene i løbet af fem dage. Umiddelbart efter udfyldte
ofrene et spørgeskema om deres reaktioner.

Undersøgelsen viste, at 30 % opfyldte kriterierne for
PTSD, mens 32 % ikke opfyldte samtlige kriterier, men alli-
gevel så mange, at de havde brug for psykologisk krisein-
tervention.

Oplevelsen af dødstrussel, hjælpeløshed og rædsel var
de bedste predikatorer for PTSD samt for forekomsten af
en lang række belastende symptomer i form af søvnpro-
blemer, somatisering, angst, depressive følelser o.a.

Kvindelige ansatte havde større risiko for at udvikle en
lang række krisesymptomer, mens parforhold, stigende al-
der og uddannelse virkede som ’stødpuder’, der reducere-
de risikoen. Hvis man tidligere havde oplevet et røveri el-
ler inden for det sidste år oplevet alvorlige livsbegivenhe-
der i form af sygdom, dødsfald eller lignende, så var man
mere udsat for de posttraumatiske følgevirkninger. To
’stødpuder’, som den enkelte har mere kontrol over, og
som også her viste sig at være virksomme, var undgående
og rationel, problemløsende mestringsforsøg.

At undgåelseshandlinger kan formindske symptomud-
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viklingen, er et overra-
skende fund. Alminde-
ligvis ville man forven-
te, at undgåelsesreakti-
oner og symptomni-
veau følges ad, men at
undgåelsesniveauet er
lavt i starten og efter
noget tid begynder at
stige. Det kan muligvis
også være forklaringen
her. Når vi her ser et
omvendt forhold mel-
lem undgåelses- og
symptomniveau, kan
det også være et eksem-
pel på undgåelsesad-
færd som et forsvar, og
man kunne frygte, at
dette forsvar på et tids-
punkt ikke længere fun-
gerede, og at påvirknin-
ger fra røveriet pludse-

lig satte sig igennem, helt uventet for alle, fordi de tilsyne-
ladende ikke havde været væsentlige eftervirkninger.
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