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Abstract  

The aim of this study is to analyze how intercommunication between offenders are presented with 

artefacts during the planning and implementation of a robbery in a cash depot in Stockholm. The 

methodological approach is based on empiricism from police investigation protocols, which leads this 

study to a case study. The ambition is to analyze the empirical material from a sociocultural perspective. 

The results shows that the offenders use artefacts to plan the crime with artefacts within an internal 

intercommunication between the offenders. After the planning artefacts such as a helicopter, explosive 

material, telephones, saws and ladders have been used in an intercommunication to implement the 

robbery which leads to an analysis that hierarchy depends on the role of the artefacts, only when technical 

artefacts are included in the term of hierarchy.  

 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att analysera interkommunikationen mellan gärningsmännen via artefakter 

under planeringen och utförandet av ett rån mot en värdedepå i Stockholm. Det metodologiska 

tillvägagångssättet är att genom empiri från Polisens förundersökningsprotokoll genomföra en fallstudie. 

Med en teoretisk ansats från ett sociokulturellt perspektiv är ambitionen att analysera 

interkommunikationens process för lärande av brottslig aktivitet med hjälp av artefakter. Resultaten visar 

att gärningsmännen använder sig av artefakter i en interkommunikation vid planeringen av brottet där 

tekniska artefakter har använts i en sluten krets för att planera ett grovt brott. Därefter har tekniska 

artefakter som helikopter, explosiva ämnen, telefoner, sågar och stegar använts i en interkommunikation 

för att genomföra brottet vilket leder till en analys som visar att begreppet hierarki är underordnad de 

tekniska artefakterna, endast när dessa artefakter inkluderas i begreppet hierarki.  
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Förord  

Mitt intresse för det kriminologiska fältet utvecklade idén till att studera kriminalitet utifrån pedagogiska 

processer. Det har varit ytterst intressant att förstå de pedagogiska mekanismerna som genom 

kommunikation föranlett till intresset av att studera kommunikation i ett brottsligt sammanhang. Jag vill 

härmed genuint tacka min handledare Guadalupe Francia som genom sin professionalitet inom ämnet 

Pedagogik, varit min ledande hand.  
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1. Introduktion 
”Dramatiskt värderån i Stockholm”, ”Pengar skall ha hissats upp i en helikopter”, ”Att stå här och se 

på och höra hur ett rån begås utan att kunna påverka, det är frustrerande”, ”Thieves use helicopter, 

explosive in daring cash depot raid”, ”Swedish police are hunting for robbers who used a stolen 

helicopter to raid a cash depot in the capital, Stockholm”. Detta är några av de nyhetsrubriker och 

uttalanden från journalister, civila personer och polisen som cirkulerade i nationell och internationell 

media efter rånet i Sveriges huvudstad som därefter kallades för ”Helikopterrånet” (Berg, 2013; Nyberg, 

2009; BBC, 2009). Ett välplanerat brott med många gärningsmän kom att bli en skräckjagande och 

nästintill glorifierad berättelse.  

          Helikopterrånet mot G4S Cash Services 23 september 2009 Västberga Stockholm resulterade i att 

Polisen omedelbart uttalade sig om att insatser mot rånet skall hanteras som en särskild händelse 

(Rikspolisstyrelsen, 2011). De flera aktörer i planeringen av rånet med dess gärningsmän och de 

samhällsinsatser mot brottet som involverade Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheterna, Insatsstyrkan, 

Piketpolisen, m.fl. öppnar upp ett intresse inom ämnet Pedagogik om hur de olika aktörerna 

kommunicerat under dådet.  

         Inom ämnet Pedagogik är det ofta frågor som berör skolväsendet och utbildning. Ambitionen med 

denna uppsats är att använda mig av kommunikation inom Pedagogik, i syfte av att undersöka ett 

brottsligt fall. Pedagogik har ofta uppfattats som enbart lärande i skolan och dess undervisning, Säljö 

(Säljö, 2005) menar att det är problematiskt att begränsa lärande endast till utbildning även om det 

innefattar en stor del av ämnet Pedagogik. Han menar att skolan inte är ett gammalt fenomen och att 

lärande skett innan skolans uppkomst, vidare att det är genom den primära socialisationen med familjen 

och vänner som lärande skett igenom bla. genom språket som är en grundläggande 

kommunikationsredskap. Ett exempel på dessa redskap är det som kallas för artefakter. Vygotskij 

(Vygotskij genom Säljö, 2005) sätter fokus på hur människans kunskaper lever vidare och detta gör han 

genom att förklara artefakters betydelse i samhället, det förklaras genom samspelet av kultur och 

kommunikation.  

          Den traditionella idén om att människors egenskaper förhåller sig till vårt biologiska arv har fått 

en bredare och ändrad vinkel i det moderna samhället. En människas biologiska egenskaper är numera 

bara en grund till att kunna utnyttja de artefakter som vi människor skapat för att förenkla vår vardag – 

allt från cyklar, tåg, böcker, och andra objekt som bibehåller information och kunskap som människan 

skapat. Dessa redskap gör att människan kan interkommunicera på ett komplext sätt där han talar om två 

typer av artefakter i en interaktion; de fysiska redskapen och de intellektuella redskapen som hanterar 

den fysiska redskapen. Vidare diskuterar Säljö den kommunikativa processen mellan människor och 

menar att språket är det centrala mellan människor. Språket kan skilja sig i uttryck och kan innebära det 

mimiska språket som gester och kroppsspråkets inverkan på förståelsen av en kommunikation och den 

kan vara verbal, med ord (Ibid). 

         Kommunikation inom Pedagogik är ett beforskat ämne, framför allt har mycket forskning bedrivits 

gällande kommunikationen i skolan och dess samverkan mellan elever i en grupp och effekterna i 

ambitionsnivån i klassrummet. I denna samverkan finns vissa punkter som har betydelse för en persons 

prestationsförmåga i klassrummet som handlar om kollektivets belöning med att genomföra ett 

gemensamt mål samt dess konsekvenser när ett genomförande misslyckas. Vidare menar forskarna i 
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artikeln att det är viktigt att varje individ presterar till att göra sin del av helheten lyckad för att de andra 

i gruppen skall känna motivation till att prestera för sin egen del av det gemensamma målet (Tsay, 2010).            

          Detta mål och genomförandet som skall uppnås kan relateras till Helikopterrånet och dess 

gärningsmän som i en interkommunikation genomförde ett gemensamt mål. Johnson (Johnsson, 1999) 

stärker Tsays forskning om samverkan genom ett antal grundläggande faktorer som berör vikten av att 

en kommunikation finns mellan elever i form av verbal ansikte mot ansikte kommunikation samt icke-

verbal kommunikation som även den har betydelse i kommunikation, även Risberg (Risberg, 2014) 

belyser hur olika typer av kommunikationer i en multimodal miljö har påverkan på kommunikation.  

          Det finns således ett intresse att forska om kommunikation inte endast i institutionella 

utbildningssammanhang utan dessa kommunikationer kan studeras i olika miljöer. Dessa kunskaper om 

kommunikation skapar ett intresse för mig att studera kommunikation i ett brottssammanhang, då det är 

genom kommunikation och tekniker som gärningsmännen lyckades begå ett allvarligt brott och det är 

relevant att utifrån tidigare forskning kring kommunikation och artefakter undersöka hur 

gärningsmännen använder sig av dessa, i syfte till att planera och genomföra sitt brott. Det är genom 

dessa artefakter som gärningsmännen har kommunicerat, vilket är betydligt för studier i kommunikation 

inom Pedagogikämnet (Selander, 2008). Jag använder mig av samma pedagogiska begrepp som berör 

kommunikation men istället för att använda mig av det i utbildningssammanhang eller i det mediala 

sammanhanget (jmf., Risberg, 2014) använder jag mig av det begreppet i ett brottssammanhang.  

         Jag finner intresse i att belysa de artefakter som gärningsmännen använt sig av i den 

interkommunikation som skett sinsemellan för att undersöka vilken betydelse det har i relation till 

tidigare forskning. Upptäckten av tekniker för hur gärningsmännen lärt sig planera och genomföra 

brottet är att beakta som ytterst viktigt i detta sammanhang då Polisen i efterhand mottagit kritik till att 

inte ha varit förberedda nog och inte har hanterat brottet enligt föreskrifter och metoder vid en särskild 

händelse (Ibid., & Gustavson, 2007). En samhällelig relevans för en sådan analys är att belysa artefakter 

som har betydelse för att planera och utföra ett brott i en interkommunikation dels från gärningsmännens 

perspektiv men också från Polisens perspektiv då granskningen av polisarbetet av brottet visar att Polisen 

bla. inte kunde lyfta sin egen helikopter vid tillfället. Vidare kan denna uppsats vara en del av den 

forskning som bedrivs inom pedagogisk forskning som berör kommunikation. Forskningen i Pedagogik 

om artefakters roll i en kommunikation är av betydelse för att på en polisiär front vara förberedd till 

liknande brott i framtiden. 

 
2 Bakgrund 
Redan när Helikoptterrånet började skapa rubriker i media kunde man förstå att det inte bara var 

gärningsmännen och rånet för ekonomisk vinning som var det spektakulära – det var tillvägagångssättet 

(kommunikationen) i psykisk och kroppslig mening samt de redskap som användes (artefakter) som 

gjorde brottet till en unik akt.  

          Planeringen av Helikopterrånet skedde under en längre period som genom polisiär teknisk 

bevisning har kunna påvisats. Denna förberedelseprocess har resulterat i att brottet genomfördes under 

en tidig morgon. För att förstå denna process och artefakters roll har jag valt att studien skall syfta till 

att undersöka de betydande artefakters roll under dessa två tider (Huvudprotokoll). 

          Som en medveten författare till denna uppsats har jag en förförståelse till brottets karaktär och 

därmed förstått att gärningsmännens interkommunikation kan liknas vid en process där brottet det 
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slutgiltiga målet. Det kommer angeläget att med denna förförståelse analysera huruvida ett 

maktperspektiv intar kommunikation med hjälp av artefakter. Till denna del av min uppsats har jag 

intresserad mig för tidigare forskning som förklarar makt  

          Helikopterrånet är ett tydligt exempel på att det är viktigt av att forska om kommunikation som 

ett pedagogiskt fenomen och reda ut pedagogiska begrepp inom andra fält utöver institutioner som 

skolan. Mot bakgrund av detta exempel som visar tydlig relevans och ett behov till att förstå 

kommunikationer finner jag ett stort intresse till att analysera ”Helikopterrånet” i Västberga 2009, som 

en kommunikation mellan gärningsmännen i ett brottssammanhang. Med hänvisning till tidigare 

forskning inom kommunikation som behandlar intellekt och kroppen är ambitionen att mot bakgrund av 

en helhet med kommunikation i fokus, förstå sig på en hur interkommunikationen skett mellan 

gärningsmännen. 

 
NYCKELORD: KRIMINOLOGI, PEDAGOGIK, BROTT, KOMMUNIKATION, ARTEFAKTER 
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2.1. Problemformulering 
Utifrån den introducerande bakgrund som beskrivits ser jag hur kommunikationen har en betydande roll 

i sammanhang där det sker interkommunikation. Mitt intresse utgår ifrån att förstå vilka faktorer som är 

betydande i en kommunikation i ett brottssammanhang, hur har gärningsmännen kommunicerat sig till 

ett allvarligt brott? 

 
2.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att genom en fallstudie analysera kommunikationen mellan de misstänkta 

gärningsmännen i ett brottssammanhang. Till detta syfte har jag tre frågeställningar;  

1- Hur sker kommunikationen med artefakter mellan gärningsmännen i planering för brottet?  

2- Hur sker kommunikationen med artefakter mellan gärningsmännen i utförandet av brottet?  

3- Hur uppstår det en hierarki i kommunikationen mellan gärningsmännen vid planering och utförande 

av brott?  

 

3. Metod 
Uppsatsens resultat och analys är helt boerende av det metodologiska tillvägagångsättet för en 

redovisning. Metoden är till för att på ett specifikt tillvägagångssätt utröna kunskap om den samlade 

empirin. Tanken är att personliga värderingar och erfarenheter skall ”elimineras”. (Thomassen, 2007, s. 

100-104). Eftersom att empirin i denna studie baseras på polisprotokoll är ambitionen att ha en kvalitativ 

forskningsansats i mitt tillvägagångssätt. Min empiri är över 3,500 sidor därför har det varit nödvändigt 

för mig att läsa helheten för att finna en större kontext, därefter finna det väsentliga i denna helhet vilket 

även förespråkas av Esiasson (Esiasson, 2007, s. 237).  

          Den grundläggande idén för att bearbeta mitt material är genom en innehållsanalys där min roll 

blir att presentera det relevanta från det stora materialet genom en strukturerad och noggrann analys 

(Ibid.).  För att kunna göra denna innehållsanalys måste jag ständigt återgå till uppsatsens syfte och i en 

intern diskussion med mig och min förförståelse till materialet besvara frågan om syftets frågeställningar 

kommer kunna besvaras genom de valda delarna av materialet. Eftersom att materialet innefattar många 

delar av brottet har jag genom denna analys kunnat ringa in det område som har starkast fäste i att besvara 

frågeställningarna. Detta har resulterat i att jag har ringat in den tekniska bevisningen som mitt område 

där delar av den tekniska bevisningen kommer att presenterar i resultatet. Valet av de relevanta delarna 

i empirin har jag gjort genom att under arbetets gång och påläsningen av mitt material sållat bort det 

material som är irrelevant för studiens syfte och försökt att hitta tydliga exempel i materialet som 

behandlar artefakter i en kommunikation. Jag har t.ex. valt att inte använda stora delar av intervjuer med 

gärningsmännen som en del av mitt empiriska material då jag anser att gärningsmännen till stor del 

försöker att undanröja sin del i brottet och därmed talar de inte specifikt om någon kommunikation eller 

hur de har använt sig av artefakter, det är också så att intervjuer med gärningsmännen är högst subjektiva 

och jag anser inte att utsagor från misstänkta gärningsmän är säkra källor att förlita sig på när jag skall 

skriva en uppsats som behandlar kommunikation. Av den anledningen har jag valt att använda mig av 

brottstekniska bevis som påvisar att en kommunikation ägt rum och vilka artefakter som har använts i 

planeringen och genomförandet av rånet, och till en liten del använda mig av gärningsmännens 

uttalanden som en kompletterande källa. Artefakterna har därmed kunnat relateras till de olika 

gärningsmännen genom teknisk bevisning vilket resulterar i att jag dels kan förstå hur en kommunikation 
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har skett i en interkommunikation mellan gärningsmännen och också genom valid bevisning beskriva 

artefakters roll i brottssammanhanget.   

          Jag har liksom Risberg (2014) valt att undersöka hur kunskap sker i en interkommunikation, 

skillnaden är att Risberg befinner sig i miljön där syftet undersöks på fältet medan jag använder mig av 

sekundärkällor i skrift för att undersöka mitt syfte, bägge metoderna behandlar dock en kommunikation 

som inkluderar artefakter. Detta gör att Risberg får tillgång till att undersöka subjektiviteten i språket 

och använder sig av konversationsanalys när han studerar det kollegiala samarbetet, vilket jag i min 

uppsats valt att förkasta då min uppsats utgår från att studera ett brottssammanhang vilket gör att mitt 

tillvägagångssätt måste förhålla sig inom valida ramar för en analys. Hade jag istället valt att utgå ifrån 

polisförhör med gärningsmännen hade konversationsanalys varit ett redskap i min metod. När jag finner 

detta irrelevant väljer jag istället att bygga upp min empiri och analys enligt teman och underkategorier 

som har polisiär teknisk bevisning, det är således på det viset som jag har valt mina exempel i mina 

resultat. 

          Perspektivet jag har valt för denna studie är det sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar att 

vi ofta tolkar en viss information utifrån medierade artefakter, alltså information som inte är direkt 

kopplade till sitt ursprung utan finns i en artefakt, som t.ex. redskap, böcker m.m. I denna mening är 

polisrapporterna, som är min empiri, en fysisk artefakt som skall behandlas med hjälp av mitt språk och 

intellekt (Vygotskij genom Säljö, 2005, s. 225-29). Jag väljer att beskriva mitt tillvägagångssätt med 

hjälp av tanken om en tratt; först och främst är hela studien baserad på en fallstudie. Detta mynnas ut i 

en tematisering (Risberg, 2014 & Bryman, 2012).  

          Den tematiska delen är till för att ge uppsatsen en noggrann struktur och genomgående röd tråd. I 

denna tematisering är det viktigt att klargöra syftets frågeställningar, frågor som varför, vad och hur 

skall kunna klargöras i min uppsats (Kvale, 2009, s. 120). Detta har jag beskrivit genom att belysa om 

varför kommunikation är viktig i kapitlen som beskriver introduktionen och bakgrunden i uppsatsen. I 

den beskrivelsen så har jag belyst vad som är viktigt (artefakter) och hur jag skall undersöka artefakternas 

roll i kommunikationen genom mitt syfte där jag tydligt hänvisar till att undersöka min empiri som är 

polisprotokoll. Den nya kunskapen som produceras i min uppsats skall kunna relateras till tidigare 

forskningen och vara logiskt utformade för att analysen skall kunna vara valid (Ibid, s. 122, 267). Genom 

att skapa teman kan jag också sammanfatta mitt stora material till väsentliga underkategorier så att 

läsaren förstår det mest relevanta i min studie. Dessa teman kommer vara centrala mellan relationen 

resultat-analys och diskussion. Dels handlar det om en nödvändig begränsning för studiens syfte, dels 

för att ge uppsatsen en god kvalitét där syftet besvaras på en detaljerad och ambitiös nivå.  

         Fördelen med att ha teman i min uppsats är att jag kan dela upp olika miljöer (kretsar) under brottets 

tid som berör olika typer av tekniska artefakter, bla. så kommer jag dela upp teman utifrån artefakter 

som beskriver kommunikation genom rånlurar och artefakter genom teknisk DNA bevisning. Därför har 

jag valt att använda mig av tematiseringen som jag anser passar in i min studie för en strukturering av 

empirin. 

 

3.1. Förförståelse 
Det studerade brottet har varit en stor händelse i medierapportering i Sverige de senaste åren vilket också 

gett mig en förförståelse till brottets karaktär. Med de tidigare akademiska kunskaperna går det inte att 

utesluta att en förutsedd förståelse kring ämnet varit aktuell, vilket stärker min ambition till att utveckla 
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ett syfte. Det har varit viktigt för mig i studiens sammanhang att ha en objektiv syn på mitt material och 

empirin i denna studie har jag inte varit bekant med tidigare.  

 

3.2. Fallstudie 
Denna studie utgår från fallet Helikoptterrånet, därmed placeras empirin inom undersökningskategorin 

för fallstudier. Fördelen med en fallstudie är att detaljerat analysera ett specifikt fall och att de valda 

begreppen i den tidigare forskningen skall relateras till empirin på ett distinkt noggrant sätt. Vikten ligger 

inte i att försöka generalisera resultaten till en större population utan analysen skall kunna förklara 

relationen mellan min valda tidigare forskning och empiri välutfört (Bryman, 2010, s.67-74).  

 

3.3. Datainsamling 
Data är samlad från polisrapporter och förundersökningar, dessa utgör nio protokoll med sammanlagt 

3,132 sidor som benämns på följande vis;  

 

1. Huvudprotokoll – protokollet behandlar relevanta uppgifter från hela brottet i stort.  

2. Kedjedelen – protokollet behandlar den del av brottet då fotanglar lades ut på vägarna och teknisk 

bevisning för gärningsmännens placering.  

3. Myttinge – protokollet behandlar Polisens helikopterbas.  

4. Roslagsflyg, Skavlöten & koordinatplatsen – protokollet behandlar Flygklubbens helikopterbas som 

gärningsmännen stal helikoptern ifrån.  

5. Analyser, personer, telefoner & data – protokollet behandlar gärningsmännens telefonhantering och 

dess tekniska bevisning.  

6. Beslagsprotokoll – protokollet behandlar beslag från husrannsakan.  

7. Förhör målsägare & Vittne – Förhör med målsäganden och vittnen dels från G4S och från de andra 

geografiska områdena där planeringen till brottet har skett.  

8. Telefonavlyssning – Lista på telefonavlyssning av gärningsmännen med kopplade telefonnummer och 

utskrift från dessa telefonavlyssningar.  

9. Förhör misstänkta – Förhör med de misstänkta gärningsmännen angående det begångna brottet. 

Handlingarna är offentliga och går att läsa hos Rikspolisstyrelsen.  

 
3.4. Sekundärkällor 
De ovannämnda protokollen är offentliga handlingar som i studiens fall anses vara sekundärkällor. Den 

primära källan har avvisats i min studie då jag inte har haft direkt koppling till gärningsmännen och 

intervjuat dem. Detta är en kritik mot de sekundära källorna då de primära anses vara mer trovärdiga 

(Esiasson, 2007, s. 319). Jag är medveten om att det är polisens frågor och tolkningar som styrt 

utformningen av protokollen, därmed ger jag en större möjlighet för de tekniska bevisen att 

uppmärksammas i uppsatsen då dessa bevis inte har någon större intersubjektivitet bland poliserna att 

förhålla sig till.  

 

3.5. Etik 
De etiska dilemman som kan uppkomma vid framför allt intervjuer med personer som har en känslig 

karaktär (gärningsmän, barn och andra utsatta grupper) har jag fått en distans till då jag enbart använder 
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mig av sekundärkällor. Som tidigare nämnt är dessa offentliga vilket gör att jag inte kommer röja några 

sekretessbelagda namn eller dylikt. Polisrapporterna ger mig legitimitet att uttala mig om brottet i en 

egen analys dock är det viktigt för mig att jag enbart använder de rapporterna och de tekniska bevisen 

som finns i polisrapporterna och inga andra källor som ger mig illegitima tolkningar om brottet, t.ex. 

artiklar från nätet eller privatpersoner som säger sig ha information som inte finns i rapporterna. Jag 

begränsar mig strikt till endast de nio protokollen. Av etiska skäl använder jag mig av fiktiva 

namnförkortningar i analysen för att inte röja namnen på gärningsmännen. 

 

3.6. Validitet och reliabilitet 
Det är viktigt att operationaliseringen och bearbetningen av mitt material överensstämmer med tidigare 

forskning för att göra hela uppsatsen och analysen valid, i korta drag bör man mäta det man avser att 

mäta (Esaiasson, 2007, s. 63-71). Empirin går att analysera utifrån många teoretiska perspektiv, då jag 

har begränsat mig till vissa begrepp inom tidigare forskning innebär det också att mitt val kommer skilja 

sig från andra forskares val av teorier. Jag har redan förutsatt vilket perspektiv jag skall tolka data utifrån 

och därmed mäter jag det som jag avser att mäta i enlighet till studiens syfte. Relationen mellan tidigare 

forskning, resultaten och hur tematiseringen innehar en röd tråd är därmed ytterst viktigt i sammanhanget 

för validiteten i min studie, dock skiljer sig vikten av validitet i en fokusstudie med kvalitativ ansats mot 

den kvantitativa. Kvalitativa studier skiljer sig ifrån kvantitativa studier när man talar om validitet och 

reliabilitet. Syftet med den kvalitativa validiteten innebär att den skall vara valid just i relation till de 

valda teorierna och det är studiens djupa analys som utgör validiteten. Det är inte strävbart att numeriskt 

kunna generalisera till en större population med den kvalitativa ansatsen och i relation till mitt material 

innebär det att valideringen i denna uppsats sker genom min analys genom förankring till mina valda 

teorier. Jag vill kunna finna faktorer som genom dessa teorier kan besvara frågeställningarna i mitt syfte. 

Med min förförståelse har jag valt ut teorier som jag anser passar in för en analys kring Helikopterrånet. 

De är pedagogiskt utformade för att belysa t.ex. artefakters relevans i en interkommunikation mellan 

gärningsmän. Då studien är en fallstudie är det något komplicerat att validera den interna och externa 

validiteten för brottets unika karaktär. Hade man t.ex. studerat brott med syfte att få en översiktlig 

förståelse mellan människan och brottet så hade den externa validiteten varit värdefull i denna studie. 

Det är också komplicerat att undersöka om planeringen och genomförandet av brottet i min analys 

beskriver hur verkligheten ser ut då fallet i sin karaktär är helt unik i sin sammansättning av personer 

och faktorer till deras tillvägagångssätt. Den unika kunskapen i min uppsats presenteras genom en analys 

i ett brottssammanhang, men fenomenet är förekommande i kommunikationsstudier (Risberg, 2014).  

 

4. Tidigare forskning 
Utifrån min förförståelse till brottet och fältet inom Pedagogik har jag valt fyra olika källor att belysa i 

detta kapitel. Denna tidigare forskning har jag funnit genom att ha letat i databaserna SAGE och ERIC 

med hjälp av mina nyckelord; kriminologi, pedagogik, brott, kommunikation och artefakter. Dessa 

databaser publicerar peerviewed forskning. Även Google Scholar har varit till hjälp för att försöka finna 

artiklar som innefattar begreppen artefakter och kommunikation. Därefter har jag valt att presentera 

avhandlingar från den pedagogiska institutionen som berör kommunikation via artefakter efter 

rekommendationer från min handledare. Den fjärde källan är en bok som handlar om hierarki, där 

begreppen nätverk och hierarki förklaras vilket jag genom min förförståelse till gärningsmännens 



 
   

   

   

 

11 
 

interkommunikation ansåg ha en betydande relevans till min tredje frågeställning om hur det uppstår en 

hierarki i interkommunikationen mellan gärningsmännen.  

          Jag anser att det finns likheter mellan den tidigare forskningen som är anpassad till begrepp inom 

Pedagogik som belyser kommunikation för organiserade verksamheter och gärningsmännens 

interkommunikation för brottets syfte, då de i en gemenskap varit organiserade. Det är därmed 

organisationen och dess interkommunikation som det pedagogiska fenomenet om kommunikation intar 

sin roll.  

 

4.1. Kunskap i interaktion 
För att belysa interkommunikationen mellan gärningsmännen behöver jag studera relevant tidigare 

forskning som berör kommunikation och artefakter vilket passar in för min studie, därmed har jag valt 

att använda mig av vissa begrepp att analysera min empiri med. När det gäller kommunikation som ett 

pedagogiskt fenomen så är det inte nödvändigtvis inom ett brottsligt sammanhang som den tidigare 

forskningen bör grunda sig på, då gärningsmännen för helikopterrånet upprätthåller en organiserad 

verksamhet. Fokusen ligger i att förstå själva fenomenet i sig och perspektiv om kommunikation.  

          Risberg har skrivit en avhandling där han undersöker kommunikationen i det kollegiala samarbetet 

inom en redaktion där syftet ligger i ett intresse i att förstå ”hur medarbetare involverar sina 

arbetskamrater som ett kooperativt inslag i arbetets genomförande” (Risberg, 2014, s. 2). Han avser 

därmed att förstå hur yrkesroller och artefakter etableras i denna kommunikation som uppkommer på 

redaktionen. Den kollegiala kunskapspraktiken som Risberg har skrivit om i sin avhandling handlar om 

hur medarbetare initierar ett behov av hjälp i redaktionen som genom tekniska artefakter och de andras 

kunskaper reds ut. Han talar också om en orientering av en ”assymetrisk epistemisk status” där någon 

med t.ex. färre kunskap i sammanhanget (K-) initierar hjälp och får denna hjälp av en annan medarbetare 

med kunskap om den initierade hjälpen (K+) (Ibid.). 

          Risberg argumenterar också för hur dessa arbetare har förhållit sig till en kunskapsproduktion med 

hjälp av att använda tekniska artefakter på arbetsplatsen. Han argumenterar för att människor skapar 

mening genom kommunikativa aktiviteter. En artefakt anses vara kompletterande till en rad andra typer 

av kommunikationer som bla. tal, skrift och kroppsspråk. Det finns således en särskiljning bland 

yrkesroller på en arbetsplats som innehar olika typer av artefakter, närheten mellan medarbetarna gör 

det enkelt för dem att kommunicera via en ”multimodal interaktion”. Denna multimodala interaktion 

leder till att arbeta fram en gemensam produkt ömsesidigt. Det finns två intressanta faser som är 

relevanta för min analys; Initieringsfasen och Genomförandefasen. Den förstnämnda förklarar för hur 

begäran om hjälp utformas vilket kan ske i en kommunikation via t.ex. tal och artefakter. Ett problem 

identifieras för att kunna begära hjälp. Ett exempel på dessa två faser kan vara när en kollega ber om att 

ändra upplösningen på en bild och skickar denna bild via en teknisk artefakt (mobiltelefon till dator). 

Dels talar kollegorna med varandra om lösningen, dels så sker en teknisk interaktion mellan dem för att 

utföra uppgiften. Talet mellan dem och den tekniska interaktionen kallas för ”genomförandefasen”. 

          Jag anser också att Risberg tar upp aspekter som belyser status och maktperspektiv i det kollegiala 

samarbetet, genom ett exempel som Risberg skriver om i sin empiri med noggranna transkriberingar 

från samtalen mellan medarbetarna och kroppsspråket i relation till samtalen, tycker jag mig se att 

rollfördelningar och den tekniska artefakten har betydelse för status och maktperspektivet. Detta ett 

utdrag från avhandlingen: 
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”5.10 –[ Polisen är inte ens på plats] 

 

48 Astr [ faktiskt 

49 WR [ polisen är inte ens på [plats än såe: 

50 Astr                       [jag har ju varit här och 

51  jobbat lite i helgen så jag tänkte åka hem nu (jag). 

52 ( 3.0) ((NC tittar fortfarande på Astrid)) 

53 nc ( (Vänder sig från Astrid och riktar sig mot skrivbordsytan)) 

54 WR nån måste ju kunna åka 

55 ( 2.0) 

56 Astr har du någon ann↑an reporter. 

57 NC K arl (.) eller Karl bor ju där, 

58 ( 5.0) 

59 Astr MM? 
 

Även om alla medarbetare har ett slags gemensamt ansvar för nyhetsarbetet har reportrar på redaktionen ett 

högre moraliskt ansvar för att utföra arbetsuppgifter av reporterkaraktär. En slags grundläggande variabel för 

nyhetsvärdering är just aktualitet. […]Astrids förklaring har en bakgrund i att hon formellt har en timme kvar 

på sin arbetstid (vilket hon om inte förr, måste noterat när hon vände sig mot klockan, rad 46). Tidig hemgång 

är således en kompensation för helgarbetet (som alltså troligen inte var schemalagt). Hon rättfärdigar därmed 

sitt icke-deltagande i en högaktuell händelse trots att formell arbetstid återstår. Hennes förklaring får dock 

ingen bekräftande resons (t.ex. okej) vilket skulle ge henne acceptans. […] Istället uppstår åter en längre paus 

där nyhetschefen alltjämt håller blicken mot Astrid (52). Det här ger henne ytterligare en möjlighet att utse sig 

själv. Webbreporterns kommentar i denna paus belyser sedan hur ett redaktionellt deltagande är praxis, nån 

måste ju kunna åka (54). Med intresse för epistemisk positionering kan noteras hur hennes påstående 

formuleras med ju vilket när det används i svarssekvenser både kan utmana frågan såväl som indikera en 

gemensam grund och gemensamt vetande” (Risberg, 2014, s. s. 102). 

 

 Med detta exempel går det att förstå det som att webbreportern innehar en status där denne har 

legitimitet att påstå vikten av denna händelse genom att genom argument föra arbetarna mot en praktik 

– att se till att någon behandlar ärendet. Att både webbreportern och nyhetschefen inte bekräftar hennes 

hemgång påvisar också att de innehar en yrkesfördelning som innefattar en högre position då en person 

i likställd status antagligen skulle besvara hennes uttalande om hemgång. 

          Vidare menar Risberg att förståelsen av en aktivitet är väsentlig mellan människor i en grupp för 

att fortsätta dessa aktiviteter som kan uttrycka sig i kunskap genom t.ex. artefakter, språk och 

kroppsspråk och ”vinna kunskap om hur de därigenom åstadkommer och för andra deltagare synliggör 

en lokal social ordning” (Ibid, s. 200). Resultaten av avhandlingen påvisar att det kollegiala samarbetet 

mellan de som arbetar på redaktionen delvis består av ”asymmetriska relationer” där yrkerolles och 

kunskaper är fördelade, därmed finner Risberg att dessa personer som innehar särskilda kunskaper är 

var för dig unik i en ansvarsfördelning. En grund är dock att ha en gemensam kunskapssättning och att 

delvis kunna byta yrkesroller vid behov. (jmf med nätverk) 

          Denna skillnad och likheten i en organisation är således en motivationskälla för att mötas (Ibid, s. 

201). Möten skapar också en känsla av karaktär som påvisar att det just är ett kollegialt samspel med 

kontinuerlig strävan för att arbeta mot ett och gemensamt mål trots de olika yrkesrollerna och den 

flexibla arbetsuppgifterna som är beroende av aktualitet och tid. Risberg belyser också att det trots en 
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indelning av arbetsuppgifter för medarbetarna, så förekommer ett ömsesidigt beroende av de involverade 

personerna för att en uppgift skall gå igenom (Risberg, 2014). 

          Sammanfattningen för Risbergs avhandling i sin helhet är att förstå relationer i ett kollegialt 

samarbete och hur personer initierar behov och får hjälp i en interkommunikativ praktik. Genom dessa 

resultat om artefakter och processer till samarbeten anser jag att det finns likheter till att förklara 

grunderna för hur en kommunikation sker i min uppsats i ett brottssammanhang.  

 

4.2. Kommunikation och lärande 
När det gäller kommunikation beskriver Melander (2009) och Stivers & Sidnell (2005) viktiga aspekter 

av detta begrepp och hur lärandet sker i interaktion. Stivers & Sidnell (2005) förklarar kommunikation 

genom ett antal begrepp om hur en multimodal interaktion sker i den sociala praktiken mellan människor. 

Olika faktorer är viktiga i en interaktion och har via en integrerad struktur som de kallar för 

”multimodality” analyserat vikten av olika aspekter i språket; ”semiotic modality”, ”vocal modality”, the 

”visupatial modality”.  

           Först belyser de att konversationer ansikte mot ansikte är meningsfulla då ansiktsuttryck, 

språkbruk och kroppsspråk har en stor inverkan i vad kommunikationen går ut på och inom vilken miljö 

den betraktas som. ”The vocal modality” är mer specifikt inriktat till att förstå grammatik och orden som 

används i en interaktion och hur dessa används, ett exempel är att man t.ex. ställer en fråga med 

vägledande åverkan; ”Visst blåste det mycket utomhus?” i kontrast mot; ”Blåste det mycket utomhus?”. 

”The visupatial modality” handlar om hur man organiserar sin kropp i en miljö, t.ex. för att 

uppmärksamma eller fokusera ett objekt, det kan handla om att man samlas kring ett fikabord, vilket 

tyder på att en aktivitet sker just där. De menar att dessa aspekter i en integrerad mening är betydelsefulla 

när man analyserar kommunikationen mellan individer då en aktivitets konsekvenser är helt beroende 

av små saker som berör tal och kroppsspråk.  

          Ett exempel på en multimodal situation är när en man talar om sig själv och under talet gör han 

handgester, att han inte passar in i "normen" (Ibid., s. 7) Denna multimodala interaktion sker dels genom 

talet och kroppsspråket och dessutom så antas handgesten "normen" vara en kommunikation som i 

interaktion med andra (publiken) har en underförstådd betydelse bland de som lyssnar på mannen. 

          Parallellt med denna integrerade kombination av olika faktorer som är viktiga i en 

interkommunikation belyser också Melander vikten av integrerade redskap för kommunikation och att 

fokus över tid för att uppnå delade mål är en grund för att just ett lärande sker i en interkommunikation 

(Melander, 2005). Melander använder sig av ett deltagarperspektiv där interkommunikationen med dess 

deltagare är en faktor för en att ett lärande skall ske, det är således inte intern kognition och personliga 

mentala förmågor som utgör detta perspektiv av lärande utan handlar snarare om kunskapsbildning när 

människor delar sina kunskaper med varandra och att bli deltagare i en praktik. Tiden och processen 

för kommunikationen avgör också att ett lärande har skett. 

 

"Participation is always based on situated negotiation and renegotiation of 

meaning in the world. This implies that understanding and experience are in 

constant interaction – indeed are mutually constitutive. The notion of participation 

thus dissolves dichotomies between cerebral and embodied activity, 

between contemplation and involvement, between abstraction and experience: 

persons, actions, and the world are implicated in all thought, speech, knowing, 
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and lerning” (Lave & Wenger, 1991, genom  Melander s. 16). 

 

 Det handlar om att vara fokuserad kognitivt och att i praktiken med kroppen inkluderat i sammanhanget 

dela kunskap och erfarenheter. Den interaktion baseras på deltagarnas gemensamma syften och att de 

delar syften som t.ex. mål, kunskap, fokus och delad tro. 

 

"Social interaction relies in a most basic way on the abilities of participants to 

coordinate their attention with one another. That is, for participants to interact 

requires at the very least that they are able to attend to one another, discern 

the relevant objects and events of one another’s attentional focus and, further, 

implement their own lines of action by reference to where, and toward what, 

others may be attending” (Kidwell & Zimmerman, 2006,genom Melander. s 17). 

För att detta skall ske krävs också att de människor som är involverade som deltagare i lärandet, imiterar 

kunskap av andra deltagare, effekten blir att utvecklingen i en grupp blir mycket stark av denna delade 

kunskap i en interkommunikation då tidigare kunskaper förblir erfarenheter medan nya kunskaper 

utvecklas till nya mål och idéer. En pluralitet av kapaciteter mellan människor skapar denna process av 

lärande och den individuella kognitionen är därmed inte en grund för att ett lärande sker, lärande sker 

mellan flertal personer i en kontext som har en kontinuitet av aktiviteter i praktiken (Melander, 2009,  

s.218).  

         När vi talar om lärande finns det ytterligare ett perspektiv inom Pedagogik som står för den 

”kroppsliga” delen vilket innefattar det kroppspedagogiska perspektivet (Andersson, 2014 & Crossley 

2006 & Crossley, 2007). I studier som dessa forskare har bedrivit finns en relation mellan intellekt och 

kropp. Kunskapen är producerad via en ”förkroppsligad” kommunikation och dessa kroppar är organiska 

i ett sammanhang. Lärande sker i detta förkroppsligande genom processer av kroppsteknik och innehållet 

som bygger på medvetna och omedvetna erfarenheter som kan vara intellektuella, fysiska, biologiska 

m.m. Erfarenheterna leder människor att utföra nya kroppstekniker i nya situationer och genom detta lär 

sig människan olika tekniker. De fysiska rörelserna människor utför är ofta omedvetna processer som 

blir påtagliga i situationer som sätter fokus på kroppen t.ex. när människan skadar sig och är i behov av 

att föra kroppen på ett sätt som den tidigare kunnat. Vidare menar man i detta perspektiv att vi lär oss 

kroppstekniker för specifika syften och sociala situationer vilket sker i en ömsesidig relation mellan 

kroppen och den sociala miljön (Andersson, 2014, s. 1-34).  

          Andersson (2014) ställer sig frågan om samma kroppstekniker används för eller om det är olika 

tekniker som används, (jmf. Springa till en buss med att springa från Polisen). Inom kroppstekniker finns 

det olika dimensioner som man bör förhålla sig till för att förstå vilken nivå av teknik det är man studerar. 

Andersson tar upp ett exempel i sin studie där han skriver om att en seglares seende må vara mer precist 

än någon annans vilket skiljer sig från andra individers seende när man diskuterar balansen. 

Kroppstekniker ändras också när syftet förändras, det är en slags process som berör individen och miljön 

vilka båda delar med inkluderade faktorer bör tas hänsyn till.  

         Kommunikation genom deltagande var en faktor som förespråkades av den tidigare forskningen 

(Risberg, 2014 & Melander, 2009). Även inom kroppspedagogik finns begreppet ”Instruerande 

deltagande” som innefattar just denna aspekt av gemensamma kulturella aktiviteter i en kommunikation 

är mycket beroende av att deltagare, med hjälp av varandra, involveras i dessa. Genom denna 

interkommunikation sker också ett ”deliberativt deltagande” som syftar till att genom tidigare 
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erfarenheter och tekniker föra denna kunskap till nya situationer och sammanhang, vilket för deltagarnas 

aktivitet till något unikt, något eget (Andersson 2014, s. 38). 

           När det gäller kroppstekniker finns olika integrerade perspektiv, vilket ett av dem perspektiven 

kallas för ”tripple viewpoint” vilket är ett holistiskt sådant där fysiska, psykologiska och sociala miljön 

har betydelse för förståelsen av kontexter där kroppen är en inkluderande faktor. 

 

”the natural and social world in particular ways, having specific objects and technologies as their target, 

and exerting a certain command over the environment” (Shilling, 2008, s. 15 genom Andersson, 

2014). 

 

Den transaktionella modellen av lärande med kroppstekniker innefattar delvis en dualistisk uppfattning 

av förståelse och kroppsliggörandet som sker i en aktivitet, den står för det lärande som skapas i 

”kontinuitet mellan skapande av mening och kroppsliggörande” vilket man gör i bedömning av en 

situations specifika behov (Andersson, 2014, s. 62).  Ett exempel är om det blåser och en båt ändrar 

riktning, då kommer det ske en kontinuerlig bedömning. Denna kontinuerliga bedömning är ett resultat 

av olika variabler som ingår i en situerad situation, t.ex. att riktningens kurs och den önskvärda kursen 

innefattar olika tekniker och intellektuell beredskap (Ibid.). Vidare menar Andersson att lärande sker via 

epistemiska relationer i situerade situationer.  

 

”En SER-indikator är den erfarenhet som medför att man vet att  

man har lyckats med att kroppsliggöra en situerad 

epistemisk situation på sådant sätt att man har uppfyllt  

ett syfte med den aktivitet man är involverad i.” (Andersson, 2014, s. 63). 
           

Lärande sker alltså genom tidigare erfarenhet som möts med nya konfrontationer, vilket benämns som 

”re-aktualisering” detta resulterar i att varje ny situations som möts är unik i bedömning och hantering 

av kroppsliggörandet.  

 
”Jolleseglaren avläser konstant den närliggande miljön och letar efter tecken 

som har betydelse för hur segelbåten ska manövreras. Olika segelvatten och 

väderförhållande, faser i ett träningspass och manövrar, kräver olika förmågor 

och olika tekniker. När en jolleseglare ska öva upp skickligheten i olika moment 

krävs det att tidigare tekniker omprövas, eller sätts på spel, för att lära sig att 

göra helt andra bedömningar än vanan bjuder” (Andersson, 2014, s. 94). 

 

Enligt Crossley (2006) är kroppstekniker kulturellt påverkade med tanke på olikheterna i de kulturella 

normerna som finns bland olika grupperingar. Vad som är viktigt enligt honom gällande 

kroppstekniker är att de är normativa aktiviteter som innehar symboler. Om man talar om jakt som ett 

exempel, så krävs en kunskap om hantering av vapen, rörelser och miljön där det jagas (Ibid., s. 104).              

          ”Reflexive body technique” argumenteras av Crossley genom kroppsliggörandet av kroppen som 

en organism går att hantera på olika sätt beroende på vad behovet är, om man skall borsta sitt hår krävs 

det endast en hand till hjälp, skall man jogga så krävs det att man använder hela sin kropp till energi. 

Samma tekniker används till olika syften. Modifikationer och hur man hanterar kroppen kommer att 

skapa en relation till den egna kroppen, kroppen kan således inta andra roller. Om man joggar t.ex. i 

syftet av att springa ifrån en polis, har man då intagit sig in i en roll som kriminell. Relationen till den 
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egna kroppen ändras till de kulturella normerna, den sociala miljön och syftet med kroppstekniken 

(Crossley, 2006). 

 

4.3. Nätverk och hierarki 
En intressant aspekt i analysen gällande interkommunikation och artefakter är perspektivet på makt och 

då talar jag om en organisations uppbyggnad, dvs. gärningsmännens hierarkiska positioner vid 

planeringen av brottet samt utförandet av brottet. Jag har ett intresse av att förutom att veta hur 

interkommunikationen skett via artefakter, förstå mig på gärningsmännens roller och rollfördelning i en 

maktaspekt. Detta spår av att undersöka ett maktperspektiv grundar sig i den tidigare forskningen som 

beskrivit hur en organisation innehar olika rollfördelningar, tekniska artefakter och hur man ibland måste 

möjliggöra rollbyte för att ett mål skall uppnås (Risberg, 2014) vilket också förespråkas av 

Abrahamssons begrepp om nätverk i konstrast mot hierarki, vilka kommer att redovisas i följande 

kapitel. Idén är att den tidigare forskningen skall skapa en ram för hur jag kan beskriva gärningsmännens 

interkommunikation medan "nätverk och hierarki" blir min teoretiska utgångspunkt vilket beskrivningen 

av interkommunikationen kommer att analyseras med.  

          Abrahamsson presenterar mycket intressanta begrepp och metaforer med historiska beskrivelser. 

I inledningen för dessa begrepp gör han ett metaforiskt uttalande om huruvida en dirigent behövs i en 

orkester, detta gör han med hjälp av ett exempel från ryska revolutionen när en orkester avskaffade sin 

dirigent för denne var överordnad de andra hundratals musikanter. Liksom dirigenten som kan 

”övervaka” och ”kontrollera” orkestern menar Abrahamsson att detta sker i alla hierarkiska 

organisationer. Inom ett samarbetsprojekt är det många människor som arbetar för sammansatta mål där 

makt ofta genomsyrar en sådan verksamhet och brukar ha en makt bild som liknas vid en pyramid; ju 

högre upp man är desto mer makt man innehar och ju lägre ned i den pyramiden man befinner sig desto 

mindre makt har man. Även ekonomiska aspekter av hierarki i jämförelse med ett nätverk är av betydelse 

och Abrahamsson menar att det är lägre transaktionskostnader i en hierarki då länkarna är färre. Detta 

påpekar han i sina beskrivelser om företag och kostnadseffektivitet. Han menar även att det finns en 

större rationaliseringsprocess som inte innefattar spontanitet, emotioner och någon större fysisk närhet i 

relation till de andra i hierarkin. 

           I kontrast till detta maktperspektiv finns en uppställning som kallas för nätverk. Denna form är 

skapad för inkludera faktorer som exkluderar "upp och ned" perspektiv av makt och istället frambringar 

en mer informell och spontan aspekt (Abrahamsson, 2007, s. 7). Tanken är att det inte skall finnas över 

och underordnade och en gemensam plattform där utbyte av tankar är önskvärt. Man kan ta tekniska 

nätverk som ett exempel: internetanslutning till flera datorer på en arbetsplats leder till att alla får ta del 

av informationen och granska samma information subjektivt. Företag förespråkar denna typ av öppna 

struktur. Ambitionen är att tillge individer en specifik roll till minimum, i extrema fall vill man att alla 

skall kunna utföra samma uppgifter. Abrahamsson diskuterar detta i ett politiskt syfte och behandlar det 

genom att tala om samhället och demokrati utifrån en organisatorisk grund där han menar att en 

organisation är "instrument för att driva och konsolidera intressen". (Ibid., s. 9). Vidare menar han att 

representanterna av denna organisation kan vara en huvudman, eller en grupp av personer.  Nätverket 

anses ha vissa nackdelar och dessa är att avsaknad av struktur och huvudman enklare kan leda till kollaps 

om de involverade inom nätverket inte själva är kontinuerligt motiverade. Den andra nackdelen är att ju 

större ett nätverk är desto mindre vet man om vem av personerna som bär ansvar för en viss uppgift, 
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misstag m.m. Man kan enkelt säga att det blir enklare att ”skylla ifrån sig” på andra medarbetare (Ibid., 

s. 17, 18, 93-96, 98).  

          Nätverksbegreppet är ett modernt begrepp med ny kulturella tänkande, sedan hierarki länge varit 

ett dominant förhållningssätt inom organisationer där en tydlig struktur skall finnas bland människor, 

rollfördelning och makt.  

          Abrahamsson beskriver begreppet i generella drag på följande vis: "Begreppet kristallisering står 

för snabb kollektiv koncentration och centralisering av auktoritet. Den makt som på så sätt samlas till 

ledningen är definitionsmässigt legitim: alla accepterar att ledningen har rätt att göra den samlade 

bedömningen av prestationerna, och att styra dem i den riktning som ledningen anser rimligast” (Ibid., 

s. 55). Han menar att kristallisering och kristalliserat arbete är en slags logik inom organisationen att varje 

persons ansträngningar är viktig och önskvärt för att det stora kollektivet skall lyckas och främst när det 

gäller en på förhand redan planerad uppgift. Denna kristallisering skapas av en rationaliseringsprocess 

bland de personer som befinner sig i en organisation där de har gemensamma mål som måste uppklaras. 

Varje deltagare i detta sammanhang bär ett ansvar och en "inre logik" som rationaliserar det handlande 

som sker när målen skall genomföras (Ibid., s. 26). Abrahamsson exemplifierar detta med att bla. tala 

om att sjuksköterskor och militären är av sådan organisation som är löst sammansatta men som i en akut 

fas producerar koncentrerat arbete och arbetar kristalliserat. Det är ett logiskt resonemang, för mär man 

möter dessa verksamheter under vanliga arbetsdagar så liknas de oftast vid ett nätverk, t.ex. 

undersköterskorna och sjuksköterskorna runt i avdelningen för att se till att patienter har det som behövs, 

men skulle något akut inträffa blir kristalliseringen stark och därmed blir även arbetsfördelningen mer 

tydlig parallellt med att det är gemensamma mål som skall uppnås - patienten skall komma ut från en 

komplicerad akut situation. I detta exempel kan man se att nätverken inte helt går att applicera inom en 

organisation då vissa situationer kräver en kristallisering vilket i sin tur ger upphov av drag från hierarki. 

Men pga. de rådande risker som finns med att utföra en uppgift inom ett gemensamt mål krävs också 

kompetens som inte alla inom ett nätverk har. Det är enklare att förlita sig på en person som 

organisationer har tillit till för uppgiften. Han talar om att det ibland finns en acceptans för en hierarki 

då huvudpersonen bär en central roll och innehar en motsträvad kunskap och exemplifierar detta med 

att passagerare i ett flygplan förlitar sig på piloten och dennes kunskaper och därmed blir piloten 

överordnad passagerarna per automatik då passagerarna antagligen önskar sin överlevnad genom turen 

från punkt A till B.  

          Ett annat exempel till varför kristallisering uppstår är faktorn om de yttre hoten som förstärker 

sammanhållningen inom organisationen och de hierarkiska uppdelningen med chefen eller ledaren på 

topp, för i sin tur en starkare position. Vidare menar han att hot också kan förklaras genom de 

förväntningar man har på en organisation, t.ex. deltagarnas ansvar för att uppnå mål och att denna 

prestationskänsla kan anses vara ett hot och därmed utför man ett kristalliserat arbete.  

        Utöver de sammansatta målen som finns i en organisation beskriver Abrahamsson vikten av 

"viljan" till detta samarbete (Ibid., s. 77-80). ”Gemeinschaft” är ett begrepp för en hållning inom en 

grupp som består av informalitet, närskap och vänskap. Detta ”gemeinschaft” drivs av emotioner och 

sympatiska motivationer till att bedriva en organisation. ”Gesellschaft” däremot är en organisationsform 

som drivs av hierarki motiveras genom formella ramar och en välstrukturerad arbetsmiljö. Dessa olika 

förhållningssätt bland människor kan dock blandas och att ”gemeinschaft” härledes till att bli ett 

”gesellschaft”. Där man från vänskapliga relationer och informalitet utför ett arbete kristalliserat och 
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förvandlas till ett ”gesellschaft”. Det är således en fin linje mellan dessa begrepp för det uppkommer i 

vissa situationer en blandning av dessa, antigen från ”gemeinschaft” till ”gesellschaft”, eller från 

”gesellschaft” och en kristallisering till en ”gemeinschaft” och mer nätverksliknande former efter en viss 

uppgift (Ibid.). 

 

5. Teoretiskt perspektiv 
Uppsatsens teoretiska perspektiv är ett sociokulturellt perspektiv inom fältet för kommunikation. En 

viktig del inom det sociokulturella perspektivet och kommunikation i interaktion är det som kallas för 

medierade redskap. Dessa ting är föremål som genom historien och människans intellekt blivit ett 

verktyg för människan att handskas med. De medierade redskapen kan ses som artefakter som 

människan använder som externa redskap för att använda sig av tekniker till att lära sig underlätta ett 

arbete. Människor ”tänker i omvägar” med hjälp av dessa artefakter” (Säljö, 2005, s. 24.30). 

          Inom den tidigare forskningen i ämnet kommunikation har tidigare forskare använt sig av denna 

ansats för att analysera sin empiri med (jmf. Risberg, 2014). Detta perspektiv ger mig möjlighet att se 

gärningsmännens kommunikation som en lärandeprocess i deras interkommunikation med hjälp av de 

artefakter de har använt för brottets syfte. Perspektivet belyser vikten av att kunna analysera människors 

agerande i en kontext där intellektuell förmåga (subjektet) hanterar artefakten (objektet).  

          Med denna teori och tidigare forskning inom kommunikation så är ambitionen att jag ska ha ett 

en integrerad vägledning i min analys som är inriktat på lärande i interkommunikation med hjälp av 

artefakter. Jag anser att detta perspektiv är applicerbar på min empiri för att kunna förstå 

gärningsmännens interkommunikation inom kontexten där planeringen faktiskt har skett genom lärande 

via delad kunskap med hjälp av artefakter. 

 

6. Resultat och analys 
Med den tidigare forskningen som grund för min analys kommer jag att framställa tre exempel på 

situationer från mitt empiriska material som är relevanta i relation till den tidigare forskningen där jag 

ser att en kommunikation med artefakter kan beskrivas genom begrepp som möjliggör en analys. Dessa 

exempel av mitt empiriska material skall sedan besvaras genom uppsatsens frågeställningar; Hur sker 

kommunikationen med artefakter mellan gärningsmännen i planering för brottet? Hur sker 

kommunikationen med artefakter mellan gärningsmännen i utförandet av brottet? Hur uppstår det en 

hierarki i kommunikationen mellan gärningsmännen vid planering och utförande av brott? Jag kommer 

att presentera relevanta situationer till att förklara dels planeringen av brottet och dagen då brottet 

begicks. Urvalet av materialet baseras på min förförståelse om rånets karaktär på detaljnivå, därmed vet 

jag på förhand vilka situationer som kan relateras till begreppen i den tidigare forskningen. En 

begränsning är också viktig i min analys för att jag skall få möjlighet att kunna analysera de tre exemplen 

på en djupare nivå. Av etiska skäl kommer jag inte att namnge gärningsmännen, jag beskriver istället 

vilka roller de har i den aktuella interkommunikationen samt fiktiva namn.  

 

6.1. Kedjedelen 

Det som framgår i empirin är att gärningsmännen har haft olika ansvarsområden och rollfördelningar för 

att genomföra Helikopterrånet. En av flera exempel på planeringen till brottet var den del som Polisen 

kallar för ”Kedjedelen”.  
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6.2. Beskrivning av kedjedelen 
GM B och GM L1 blev kontrollerade av Polisen morgonen 23 september 2009, strax innan att patrullen 

fick information om rånet. I förhör skall gärningsmännen sagt att de befunnit sig ute för att möta upp ett 

gäng som de hade haft problem med. Han påstår att kompisens lillebror fått stryk och att man därmed 

anordnat en träff den morgonen, men när de väl kommer till mötesplatsen möts GM B och GM L av ett 

flertal individer, läget börjar kännas underligt, varpå GM L ger tecken till GM B att börja springa, enligt 

förhör med GM B.  

          De möts därefter av Polisen runt kl 05.00, endast en 

liten stund innan helikoptern landar på G4S värdedepå. När 

de blir visiterade av Polisen finner man kedjor som är 

inlindade runt GM Bs händer och hänglås, enligt honom bar 

han på dessa kedjor för att kunna svinga dem ifall det skulle 

ske något vid mötet (Förhör misstänkta, 2010).  

Vid fråga om varför GM B och GM L sprang ifrån Polisen 

var att de inte ville ha med Polisen att göra. GM B nämner att 

han efter poliskontrollen åkt in på McDonalds och beställt 

mat strax innan kl. 06.00. Enligt uppgifter stämmer inte GM 

Bs uttalande överens med registreringen av beställda köp den 

morgonen.                                

          När rån larmet gick hos Polisen beslutade man att åka ut på Västberga Gård för att via den vägen 

komma fram till Brottsplatsen. Här stannas Polisen av civilpersoner som uppger att vägarna är avstängda 

med fotanglar. De beslag som gjordes med fotanglarna är på utspridda platser, bla. vid Västberga Allés 

järnvägsviadukt, Västberga Allé 20 m efter en busshållplats, Karusellvägen, Västberga Gårsväg, och 

fotbollsplan vid Elektravägen. I protokollen kan man se kartor för var dessa är utlagda, och de är utlagda 

på de vägar som gör att åtkomligheten till G4S är omöjlig. Man har därmed försökt att lägga ut kedjor 

på så många vägar som möjligt för att detta skall begränsa passerande mot G4S.   

 
6.2.2. Kedjedelen som empirisk analys 
I polisundersökningen framkommer det att GM B och GM L har haft aktiva roller som deltagare i rånet 

genom att planera och förhindra Polisens åtkomst till G4S, genom att lägga ut kedjor med anglar på 

vägar omkring objektet. Liksom Risberg (2014) skrivit om i sin avhandling sker en involvering med 

”arbetskamrater” i detta fall en annan gärningsman som ett kooperativt inslag i kommunikationen. Till 

detta finns artefakterna kedjor och anglar som ett redskap till brottets syfte. Med hjälp av varandra har 

två gärningsmän intagit en ansvarsfördelning som har inneburit att säkerställa att tillförligheten till 

brottsobjektet skall vara svåråtkomlig. Denna ”asymmetriska relation” som Risberg (2014) argumenterar 

för är att rollfördelningen i sig blir en unik roll i sammanhanget.  

          Vidare sker denna kommunikation i ansvarsfördelningen i ”Kedjedelen” genom en ”multimodal 

kommunikation”. Gärningsmännen har möts ansikte mot ansikte för att sedan genom ”visupatial 

modality” åka till objektet för att lägga ut kedjorna. Man har genom kroppslig aktivitet fokuserat sig på 

vissa vägar, vilket man i förhand bör ha haft kunskap om Stiven och Sidnell (2005). Detta är snarlikt de 

                   
1 GM är en förkortning på begreppet gärningsman 
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argumentationer inom kommunikation som Melander (2009) beskriver om deltagande, vilket förklaras 

genom att man dels genom intellektet (kunskapen om vilka vägar man skall spärra av) och dels genom 

kroppen (att praktiskt läggs ut kedjor) har utfört en handling som är till för ett specifikt syfte (brottets 

syfte). Kroppsliggörandet av aktens syfte sker i en situerad situation där deltagarna har uppfyllt sitt syfte. 

Jag tycker det också är intressant att belysa hur man har använt sin kropp i tid och hantering för att utföra 

brottet. Liksom många av de exempel som finns i det empiriska materialet sker förberedelser till brottet 

bara någon stund innan helikoptern landar på värdedepån. Gärningsmännen har därmed kroppsliggjort 

brottsliga aktiviteter och använt tidigare kunskaper till att re-aktualisera dessa kunskaper för brottets 

syfte. Det går också här att påstå att kroppstekniken (springa) i detta sammanhang har använts i syftet 

att springa ifrån Polisen. Därmed är det av vikt att förstå sig på hur miljön (att Poliser fanns på plats) 

inverkade i syftet med de utförda kroppsteknikerna. Hade gärningsmännen använts sin kropp på ett annat 

sätt om Polisen inte fanns på plats? Skulle ett inslag i brottet vara att gärningsmännen gått lugnt från 

brottsplatsen? Har det i sin tur någon påverkan på en framtida dom? Tekniken att kunna springa har 

ingått i ett brottsligt sammanhang vilket Andersson påpekar, att kroppstekniker skiljer sig beroende på 

syftet. I ett annat sammanhang skulle springandet kunnat ha haft en annan innebörd, att t.ex. springa till 

föreläsningen (Andersson, 2014, s. 63).  

          Som tidigare nämndes så sker denna kommunikation och hantering av artefakter i en interaktion 

mellan två gärningsmän, de har ett ansvar för att en viss pusselbit skall hamna på rätt plats under 

brottstillfället. Samtidigt är det så att dessa gärningsmän i sitt samspel hör till en grupp av en större 

interkommunikation. Därmed ingår de i ett gemensamt mål där alla individer i denna rollfördelning 

kristalliserar sin uppgift till ett större syfte. Det har skett en rationalisering i planeringen av brottet där 

medvetenhet om en gemensam värdegrund funnits bland gärningsmännen och detta har lett till att under 

processen som brottet i stort har planerats, så har en kristallisering skett intensivt beroende på när det 

har behövts. I fallet med kedjedelarna så kan det antas att man genom en längre tid har införskaffat sig 

artefakterna (kedjor och anglar) och lärt sig placeringarna för att lägga ut dem, och när dagen sedan 

kommer för dessa artefakter att bli aktuella så har en intensifiering av kristalliseringen skett 

(Abrahamsson, 2007). 

 

6.3. Telefonlurarna 
Resultaten från polisprotokollen visar att ett x antal telefoner och telefonnummer har använts i s.k. slutna 

kretsar, dvs. att de har använts i syfte till att planera brottet mot G4S värdedepå i Stockholm 23 

september, 2009. Dessa tre slutna kretsar har benämnts som; 

Förberedelselurarna, 

Thailandskretsen och Rånlurarna 

vilka dessa tre kategorier skiljer 

sig i tiden då de två förstnämnda 

ingår i planeringen av brottet 

medan den sistnämnda är en 

beskrivelse av rånlurarnas roller 

under brottsakten.  
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6.3.1. Förberedelselurarna 
Två dagar innan Helikopterrånet ägde rum anträffades ett kvitto i GM Cs bil. Kvittot var ett köp på fem 

mobiler med oregistrerade SIM-kort, varav fyra av dessa har i Polisens analys kunnat relateras till en 

betydande roll i brottets planering och genomförande. Förberedelselurarna har använts i syfte till att 

planera dådet i en sluten krets och resultaten visar att tre personer är uppkopplade till telefoner och 

telefonnummer inom denna krets. Följande mönster som visas i bilden (Förberedelselurarna) har 

påvisats: (Bildkälla: Analyser, personer, telefondata. Rikskriminalpolisen. Polisens diarienummer 0104-

K118-09). 

           Det första numret + telefon kopplas till GM A, det andra numret + telefon kopplas till GM S och 

det tredje numret + telefon kopplas till GM 

C. Dessa nummer har använts inom 

följande perioder: GM A (juli – september, 

2009), GM S (juli – september, 2009) och 

GM C (juni – september) visar att de 

befinner sig på samma plats och sannolikt 

har ett möte med varandra i Kungens 

Kurva. Protokollet visar också att GM C 

sannolikt möter GM S 21/57 dagar med en 

majoritet av uppkoppling till telefonmastar 

i Lidingö. Där träffas de sannolikt då 

materialet visar att samtalen varar i enstaka 

sekunder, ett antagande om att de meddelar varandra att de är på plats. 

 

6.3.2. Thailandskretsen 
Inom denna krets har syftet varit att skapa kontakter för att tillge någon en roll som helikopterförare. 

Två av dessa telefonnummer är de som finns på kvittot från 

tillfället Polisen påträffade 

kvittot i GM Cs bil. Dessa 

telefonnummer är markerade 

med orange färg på bilden 

(Thailandskretsen). 

(Bildkälla: Analyser, 

personer, telefondata. 

Rikskriminalpolisen. 

Polisens diarienummer 0104-

K118-09).  

          Tre nummer användes i denna krets och tillhör; GM C (Augusti), GM B (Augusti) och en okänd 

person. I telefonkommunikation påvisas att GM B ringer tre serbiska nummer och har tät kontakt med 

GM Cs telefonnummer. 
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6.3.3. Rånlurarna 
Morgonen brottet ägde rum fanns det 14 aktiva telefoner inom denna kategori varav 8 som var aktiva i 

den inre kretsen och hade specifika och särskilda rollfördelningar. Nedan ser man var rånlurarna är 

kopplade geografiskt under brottstillfället och de röda markeringarna står för telefoner inom den inre 

kretsen.  

 

6.3.4. Rånlurarnas roller 
En sammanfattning visar de olika rånlurarnas roller som efter en polisiär analys påvisar att rånlur 1 har 

haft den rollen att befinna sig vid Polisens helikopterbas i Värmdö och har ansvar för aktiviteten att 

förhindra att Polisen använder sin helikopter, genom att placera ett bombliknande föremål vid ingången 

till hangaren. Rånlur 2 finns med i helikoptern och under flykten, denna lur har kommunikation med 

rånlur 8, som befinner sig nära G4S och ansvarar för att arbetet med fotanglar. Rånlur 3 har befunnit sig 

mellan Waypoint 1 (Frescati), vid brottsplatsen och Waypoint 3 (Grusgropen). Waypoint är de områden 

som finns med i rutten för färden på den beslagtagna GPS som fanns i helikoptern. Dessa Waypoint har 

varit mellanlandningspositioner 

under brottstillfället. Rånlur 4 

befinner sig vid Waypoint 1 

(Frescati) men efter en stund syns 

denne lur vid brottsplatsen. Rånlur 5 

är vid Waypint 1 (Fresacati) runt 

21-tiden och inväntar helikoptern, 

därefter följer den med helikoptern 

och har kontakt med rånlur 1 som 

finns vid Polisens helikopterbas i 

Värmdö någon timme innan rånets 

äger rum är denne mycket aktiv i 

telekommunikationen och verkar 

vara den som ser till att allt går 

enligt planerna. Rånlur 6 vaktar 

Polishelikopterbasen och håller 

utkik om något skulle ändras i de 

tänkta planerna. Rånlur 7 är strax 

efter kl. 04.00 vid Waypoint 4 (Kaananbadet) och är en ”back upp” för Waypoint 3. Rånlur 8 befinner 

sig strax innan kl. 04.00 nära brottsplatsen och ansvarar för koordinationen av fotanglarna. Rånlur 9 

befinner sig vid olika punkter nära G4S några timmar innan dådet samt efter dådet och anses vara någon 

typ av vaktperson som bevakar området kring brottsplatsen. När helikoptern lyfter sker 

telekommunikation mellan de flesta rånlurarna vilket tyder på att de informerar varandra om att 

helikoptern lyft. Rånlur 9 tar bara emot samtalen, vilket styrker bevisen för att denne vaktar området. 

Rånlur 8 har sedan innan denna tid lagt ut fotanglarna och under denna tid finns de olika rånlurarna 

stationerade på specifika platser förutom 2,3,5 och 7 som utför dådet.  

          När helikoptern inte flyger är telefonkommunikationen låg mellan gärningsmännen. Det är här 

sannolikt att de personer som befinner sig på Fresacati lastar helikoptern med verktyg som skall 
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användas senare. Rånlur 1, som ansvarar för området vid Polisens helikopterbas, har ett antal kontakter 

med rånlur 6 (vakten) och därefter skickar den personen ett sms till rånlur 5 som befinner sig vid Frescati. 

Enligt protokollen är det troligen som så att rånlur 5 vid denna tid kl. 05.08 meddelar Rånlur 1 att starta 

sin aktivitet med att lägga ut de bombliknande föremålen vid Polisens helikopterbas.  

          Klockan 05.13 lyfter helikoptern från Fresacti mot brottsplatsen. När helikoptern har lyft ringer 

Rånlur 5 till Rånlur 1 och meddelar sannolikt att det har gått som planerat. Rånlur 2 ringer kl. 05.17 

Rånlur 8 som är nära brottsplatsen och detta har inneburit att Rånlur 8 nu kan starta sin aktivitet med att 

ringa Rånlur 12,11 och 13 för att lägga ut fotanglarna. Vid denna tid är det cirka tre minuter till det att 

helikoptern kommer befinna sig på G4S taket.  

          Precis innan helikoptern landar ringer Rånlur 5 i helikoptern till Rånlur 1 igen för att få en sista 

bekräftelse över att läget är under kontroll. När helikoptern precis landat ser positioneringen ut på 

följande vis;  Rånlur 2 och 5 finns på brottsplatsen, rånlur 4 och 9 är i närheten av brottsplatsen och 

övervakar området som vakter och rånlur 8, 11, 12 och 13 befinner sig på respektive plats där kedjor 

med fotanglar fixeras vid vägarna. När rånet pågår är det bara kontakt mellan Rånlur 4 som finns vid 

brottsplatsen och Rånlur 3 som befinner sig på Waypoint 3 (Grusgropen) där mellanlandningen kommer 

att ske efter dådet. Dessa har kontakt med varandra från klockan 05.27 till 05.48. Klockan 05.50 lyfter 

helikoptern från G4S. Då har Rånlur 5 kontakt med Rånlur 3 som är vid Waypoint 3 (Grusgropen). Efter 

någon minut ringer Rånlur 9 som inte varit aktiv i telekommunikationen under rånet till Rånlur 3 

. 

6.3.5. Rånlurarna som empirisk analys 
Hela händelsen bygger på kommunikationer vilket är väldigt fascinerade att analysera just i ett 

brottssammanhang som är så komplext som Helikopterrånet. Här kan vi se att interkommunikationen 

mellan gärningsmännen har varit väldigt komplexa relationer. Jag skulle här vilja analysera processen 

över tid mellan gärningsmännen. Då det framkommer i Polisens undersökningar att flera av 

gärningsmännen känner varandra sedan flera år tillbaka kan man se det som att de ingår i den 

organisationsform som Abraham kallar för ”gemeinschaft”. Denna form bygger på relationer mellan 

varandra där vänskap, informalitet och sympati är en grund bland gruppen. Man kan t.ex. ha varit vänner 

sedan tidigare och utbytt personliga erfarenheter med varandra. Till kontrast mott denna 

organisationsform finns ”gesellschaft” som drivs av hierarki och formella arbetsramar bland individer. 

Inom denna organisation är strävan efter struktur och formalitet stark. Arbetsfördelningar och hierarkisk 

positionering skall vara tydliga. Abrahamsson menar att trots de olika organisationsformerna så kan 

dessa blandas över tiden beroende på syfte. Då det påvisats att många av gärningsmännen haft informella 

relationer till varandra och ingått i en ”gemeinschaft” så är det möjligt att analysera hur detta 

”gemeinschaft” under kristalliseringsprocesser (som t.ex. råndagen) faktiskt övergått till ”gesellschaft” 

När kristalliseringen ökar prestationsnivån för att uppklara ett på förhand redan planerad uppgift så har 

det under Helikopterrånet lett till att ”gesellschaft” blivit mycket tydlig där rollfördelning, 

ansvarsfördelning och artefakters inverkan på dessa begrepp har utgjort hela brottets genomförande 

(Abrahamsson, 2007). 

          Andersson (2014) och Risberg (2014) argumenterar för att kommunikation sker i interaktion med 

andra. Det ”instruerande deltagande” som beskrivs av Andersson (2014) har parallella likheter med det 

som Risberg (2014) kallar för initieringsfasen. Inom en interkommunikation med blandade yrkesroller 

och ansvarsfördelningar kan en ”assymterisk status” uppstå där hjälp av deltagare initieras. Empirin visar 
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att det ett flertal gånger sker en kommunikation via artefakten (telefon) bland rånlurarna under brottets 

gång. Som exempel från den presenterade empirin kan vi se att rånlur 9 som har rollen som en slags 

koordinerad vakt som har ansvar att se till att allt går vägen för brottet bekräftar de andra rånlurarnas 

aktiviteter att bege sig till nästa planerade mål i planeringen för att begå brottet. Det går på så vis att 

analysera denna kommunikation genom att de andra rånlurarna initierar ett behov av hjälp med att veta 

att allt är under kontroll. (Kunskap -) vilket är de andra rånlurarna inväntar sin ”genomförandefas” via 

rånlur 6 (Kunskap +) som bekräftar att de kan fortsätta enligt målet (Risberg, 2014). Det finns således 

tydliga strukturerade rollfördelningar bland gärningsmännen.  

 

6.3.6. Rånlurarna och lärande i interkommunikation 
När man talar om lärande brukar det vara om lärande över längre tid där processer kan undersökas. Jag 

skulle vilja påstå att brottet är en slags process då den har planerats under en lägre period och 

gärningsmännen har införskaffat sig olika artefakter och kunskaper för att lära sig att hantera brottet. 

Andersson (2014) menar att lärande sker i kontinuitet mellan skapande av mening och kroppsliggörande 

som är beroende av att kunna bedöma de specifika behov som en situationer ställs inför. Genom 

förberedelselurarna där man har initierat ett behov av att finna en helikopterförare går det att påstå att 

gärningsmännen bedömt vilka artefakter de är i behov av och att de genom en kontinuitet av att skapa 

mening till hur de skall utföra brottet med alla de rollfördelningar som finns och de olika artefakter som 

är inkluderade faktiskt genomgått en slags lärandeprocess i ett brottsligt sammanhang. Liksom 

Andersson (Ibid.) påpekar i sin beskrivelse av ”tripple viewpoint” finns belägg att faktorer som fysik, 

psyke och social miljö har betydelse för att förstå brottssituationen där kroppen faktiskt är en del av 

sammanhanget (Ibid.). Den situerade situationen som i detta sammanhang kan vara att gärningsmännen 

har vetskap om att det inte finns några hinder i att brottet genomförs, hr lett till att de fört sina kroppar 

på så sätt som de planerat att göra enligt planeringen till hela brottet. En av gärningsmännen hade som 

ansvar att hindra Polisen från att lyfta sin helikopter. Han lyckades med syftet därmed har allt gått enligt 

planerna, det intressanta är dock hur gärningsmännens kroppstekniker skulle ha ändrats till syftet om det 

uppstod hinder. Kroppstekniker skulle anpassas efter situationen. Kunskaper och rollfördelningar skulle 

med stor sannolikhet kunna ha förändrats och därmed skulle eventuellt ett behov av rollbyte vara aktuellt.  

         Risberg (2014) och Abrahamsson talar bägge om att i en interkommunikation vara till hjälpandes 

hand genom att kunna byta roller vid behov. I detta fall och hur brottet hanterades under brottstillfället 

har det inte varit aktuellt enligt Polisens undersökning att något sådant har skett men detta skulle 

eventuellt ha försvårat kommunikationen och artefakter skulle användas på olika sätt. Från empirin så 

är det understruket att Eriksson haft en ledande roll som helikopterföraren. Denna kunskap kan inte 

ersättas enkelt då det krävs erfarenhet och speciella kunskaper att föra en helikopter. Det som Eriksson 

gjort i detta fall är att han genom tidigare erfarenheter, då han haft pilotcertifikat och åkt helikopter 

många gånger innan han ”re-aktualiserade” denna kunskap till ett helt annat syfte (Andersson, 2014). 

Det är samma kroppsteknik som har använts dock har den kognitiva och intellektuella syftet denna gång 

inte handlat om att ta en rundtur runt Stockholm utan handlat om att utföra en kristalliserad brottslig 

aktivitet som i sin pågående process under de minuterna som rånet begick stått för en mycket stark 

kristallisering (Abrahamsson).  
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6.3.7. Rånlurarna som hierarkisk analys 
Vidare i denna kumulativa analys som berör gärningsmannen som hanterade helikoptern, kommer jag 

in på begreppen om nätverk och hierarki. Vi kan från empirin förstå att komplexa relationer mellan 

gärningsmännen ser ut att liknas vid ett nätverk. Det finns egentligen inget som styrker att en person i 

fråga har en överordnad hierarkisk position, varken i planeringen av brottet där olika personer ingått i 

olika kretsar via telefoner som att ha haft kontakter i Serbien för att hitta piloter förare eller som att ha 

haft kontakt nationellt för att skapa ett alibi. För alla dessa personer har på något sätt involverat sig i att 

planera olika brottsaktiviteter och det går inte att se tydliga strukturer för vem som skulle vara 

överordnad, att någon ger order exempelvis. 

          Det finns dock en faktor som ändrar gärningsmännens organisationsform från nätverk till hierarki, 

som är helt beroende av artefakter. Denna analys är mycket viktig i min uppsats - hierarki är underordnad 

artefakters roll. Med detta menar jag att pga. de specifika kunskaper som helikopterföraren hade under 

brottstillfället av att föra en helikopter så är möjligheterna till att byta denna roll i interaktionen, 

begränsad. De andra gärningsmännen (Kunskap -) är beroende av att helikopterföraren (Kunskap +) 

flyger helikoptern för att brottet skall genomföras. Det är just vid detta exempel som jag kan påstå att 

det finns tecken på hierarki, som jag grundar på beroendeställningen till artefakter. Abrahamsson menar 

att en sådan hierarki där en person med en specifik kunskap, oftast är en accepterad person som är 

överordnad i sina kunskaper där de involverade (Kunskap -) förlitar sig på (Kunskap + ).  

          Jag analyserar brottet som en välplanerad aktivitet som har tagit minst flera månader att planera 

och utföra. Dagen då brottet äger rum så kan man säga att alla kroppar (Andersson, 2014) ingår i en stark 

kristalliseringsprocess, i och med att brottet är av sådan stor karaktär så finns ett yttre hot från 

samhälleliga insatser som förstärker sammanhållningen ytterligare i denna kristallisering bland 

gärningsmännen. Detta leder också till att tilliten till en hierarkisk position blir starkare, detta skulle 

kunna förstås som att helikopterföraren har en hierarkisk position och dennes roll är legitim i en 

hierarkisk uppdelning. Men denna koppling till hierarki sker som tidigare nämnt endast om man ser till 

artefakters roll i sammanhanget. Detta ger därmed artefakter ytterligare en betydande position i 

kommunikationer. 

 

6.3.8. Rånet i G4S värdedepå 
I mitt tredje och sista exempel i analysen vill jag vidareutveckla den analys som gjordes i föregående 

exempel om att hierarki är underordnad artefakters roll. Jag har valt detta exempel just för att den 

inkluderar den stunden av rånet som är mest intensifierad, kristalliserad och innehar som mest artefakter 

i hela brottsprocessen (Huvudprotokoll & Abrahamsson). 

          När helikoptern har fått sina artefakter som stegar, buntpåsar, m.m. från mellanlandningarna 

”Waypoints” har de sedan åkt till G4S värdedepå och landat på taket. Vidare har två gärningsmän krossat 

glaset och tagit sig ned med hjälp av stegar till den våning pengarna är 
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låsta i burar. När gärningsmännen går mot sitt mål forcerar de bla. en ståldörr med explosiva ämnen, 

sedan tar de sig till burarna och med hjälp av motorsåg kapar de bort låsen för att sedan samla på sig så 

många kontanter som möjligt i säckar och återgå till helikoptern, som under hela tiden flugit ovanför 

depån och landat i syfte till att hämta upp gärningsmännen.  

(Bildkälla: Huvudprotokoll. Rikskriminalpolisens Förundersökningsprotokoll. Polisens diarienummer 

0104-K118-09, 0104-K122-09, 0104-K123-09. Åklnr AM-154165-09). 
          Tidigare presenterade jag hur förberedelselurarna var en delprocess i hela rånet där olika 

gärningsmän planerade via teknisk artefakt (telefon) på distans hur man skulle initiera sina behov. Just 

i detta exempel så sker interkommunikationen inte med hjälp av distanserade artefakter. Nu har 

gärningsmännen de artefakter i sina händer som de behöver för att nå sitt mål. Närheten i denna 

interkommunikation gör att det blir enklare för dem att samarbeta mot sitt mål (Andersson, 2014). De 

går därmed tillsammans in i de olika rummen tills de når burarna.  

          Det finns ett antal faktorer som gör att hierarki i detta exempel är underordnad artefakters roll. För 

det första så har fokus på helikoptern och dennes hierarkiska position utifrån artefakten (helikopter) och 

kunskapen om att köra en helikopter (Kunskap +) numera flyttats över till fokus på att de två 

gärningsmännen inne i depån skall råna kontanterna som har varit brottets syfte. De andra gärningsmän 

inväntar nu att gärningsmännen inne i depån klarar av denna uppgift, allt hänger på dem. 

Kristalliseringen ökar ytterligare och ”gemeinschaft” har gått ytterligare ett steg mot ”gesellschaft”. Det 

gäller för gärningsmännen att ta vara på varje sekund i en strukturerad situation som i högsta grad är 

förkroppsligad (Andersson, 2014). Det handlar nu om att kunna hantera artefakterna så ambitiöst som 

möjligt och ”re-aktualiserade” kunskaper man har haft tidigare med dessa artefakter (Ibid.). Dessa 

artefakter är dessutom mycket farliga vilket gör att gärningsmännen intar en hierarkisk position gentemot 

sin omgivning vilket jag skall komma till i min nästa förklaring. 

           Den andra förklaringen är hur offren som arbetade den dagen i värdedepån kände sig. En kvinna 

beskriver hur skräckslagen hon var när hon hörde ljudet av explosiva ämnen (Förhör med målsägande). 

Hot är alltså en bakgrund till att man känner sig maktlös till en situation. Även samhällsresurser som 

t.ex. Polisen ingrep inte i den direkta situationen då man var medveten om att gärningsmännen använder 

sig av farliga artefakter. Därmed har gärningsmännen lyckats på en samhällelig nivå skapa oro och haft 

en hierarkisk roll att vara just överordnade i maktperspektiv pga. de farliga artefakter som användes och 

den intensiva kristalliseringen.  

          Den tredje faktorn till varför min analys understryker att artefakter spelar stor roll och att hierarki 

är underordnad artefakter är den fällande dom som gärningsmännen fick (Åklagarmyndigheten). De 

personer som använde sig av de mest farliga artefakter var även dem som fick högsta domen. Dessa 

inkluderar helikopterföraren och de gärningsmän som befann sig i G4S värdedepå. Om man ser detta 

utifrån det sociokulturella perspektivet kan detta exempel analyseras som en skapad produkt av 

intellektuella förmågor som hanterar artefakter i en intensiv kristalliserad miljö. I en interkommunikation 

använder gärningsmännen dessa redskap för att underlätta sin brottsliga aktivitet för att kunna nå till 

burarna med hjälp av bla. explosiva ämnen vid forcering. Det sker en kommunikation som till mycket 

stor del består av praktisk kommunikation där gärningsmännen visat stor medveten till vilket syfte de 

andra gärningsmännen använder sina artefakter för (sågar, explosiva ämnen, helikopter). 

Gärningsmännen har på förhand förlitat sig på den andres kunskap (K+) och genomfört en strukturerad 

brottslig aktivitet med rollfördelningar. 
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7. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka interkommunikationen mellan gärningsmännen bakom 

Helikopterrånet, genom tre frågeställningar; Hur sker kommunikationen med artefakter mellan 

gärningsmännen i planering för brottet? Hur sker kommunikationen med artefakter mellan 

gärningsmännen i utförandet av brottet? Hur uppstår det en hierarki i kommunikationen mellan 

gärningsmännen vid planering och utförande av brott?  

          Det metodologiska tillvägagångssättet var att genom en fallstudie som baserade sig på empiri från 

polisens förundersökningar hitta relevant material som kunnat analyseras mot begrepp inom 

kommunikation som en del av det pedagogiska fältet. Jag har genom böcker, avhandlingar från 

pedagogiska institutionen, peer-viewed artiklar och databaser studerat begrepp inom kommunikation 

som går att applicera i ett brottssammanhang. Resultaten baserade sig på tre exempel från empirin som 

visar hur en interkommunikation skett i planeringen av brottet, hur en interkommunikation skett under 

brottet och hur det har uppstått en hierarki i denna interkommunikation. Dessa exempel har innefattat 

många aspekter från tidigare forskningen vilket gjort det möjligt för mig att analysera fallen utifrån flera 

ingångvinklar. Denna möjlighet anser jag har givit en ambition i uppsatsen att dels förstå sig på hur 

kommunikationen har skett i interaktion, vilken inverkan artefakter har i den interkommunikationen och 

sedan hur artefakter faktiskt spelar en roll för analysen kring Abrahamssons begrepp om nätverk och 

hierarki (Abrahamsson, 2007). 

          Det intressanta och viktiga i min analys var att resultaten visade att begreppet hierarki är 

underordnad artefakters roll. Jag har genom min analys kunnat påvisa att brottet varit helt beroende av 

artefakter som telefoner, helikopter, sprängämnen, motorsåg, stegar m.m. Därmed har jag även 

analyserat hur det sker en kristallisering (Ibid.) som intensifieras beroende på syfte och hur detta i sin 

tur kroppsliggörs (Andersson 2014). Syftet som gärningsmännen haft under en längre period har i denna 

process också lärt dem att ”re-aktualisera” tidigare kunskaper och främst appliceras denna analys på 

helikopterföraren som hade en viktig roll för brottets utförande.  

         Som jag skrev i kapitlet om bakgrund så är det viktigt att studier görs i ett slags tvärvetenskapligt 

fält, där kommunikation bör vara en del av förståelsen till brottsliga sammanhang. Det går inte att 

utesluta kommunikationsprocesser i brottsliga fall och detta var en begränsning för mig när jag letade 

efter tidigare forskning. Jag fann inga studier som direkt var relaterade till kommunikation i interaktion 

för brottslighet där begreppen artefakter, kropp och hierarki som pedagogiska begrepp inkluderades. Det 

finns tidigare forskning inom Kriminologi som berör faktorer som är riskfaktorer för brottslighet men 

att genom tvärvetenskapliga artiklar som faktiskt beskriver artefakter och hierarki i en brottslig 

interkommunikation, var komplicerat att finna. 

          Pedagogik som berör brottslighet skulle vara mycket intressant att arbeta med. Pedagogik är ett 

fält som många andra vetenskaper berörs av och för mig har de pedagogiska begreppen som analyserats 

i min uppsats varit som verktyg till att överhuvudtaget förstå det kriminologiska fältet. Liksom Risberg 

(2014) påpekar att kommunikation sker genom ”multimodality” anser jag också att vetenskaper från 

olika discipliner bör ingå i en ”multimodality”. 
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7.1. Studiens bidrag och begränsningar 
Genom denna uppsats har jag bidragit med ytterligare kunskap till det pedagogiska fältet med 

interkommunikation och artefakter i fokus. Främsta målet är att utvidga kunskap inom kommunikation 

till andra vetenskapliga discipliner för att integrera tvärvetenskaper. Jag anser att pedagogiska begrepp 

oftast inte går att utesluta i beteendevetenskapliga områden och därför behövs mer forskning som berör 

kommunikation i t.ex. det kriminologiska fältet. Genom denna uppsats har en analys genomförts där 

synen på redskap fått en specifik roll och även inom ett maktperspektiv där artefakter har kunnat avgöra 

hierarkins roll inom interkommunikation.  

          De begränsningar som jag har stött på under mitt arbete är att kommunikation med artefakter i ett 

brottsligt sammanhang varit svåra att finna i den tidigare forskningen vilket både kan vara positivt och 

negativt. Det positiva är att jag skapar en ny bro till ett nytt perspektiv som kan utvecklas och studeras 

vidare. Det negativa är att det inte finns någon specifik tidigare forskning som jag funnit som bygger 

upp ett stöd för min tes om artefakters roll i en hierarkisk analys. Även om min analys påvisar att hierarki 

är underordnad artefakters roll betyder inte det att resultaten kan generaliseras till andra brottsliga 

sammanhang med kommunikation och artefakter i fokus. Då jag har studerat en brottslig aktivitet med 

många gärningsmän som har haft olika rollfördelningar och använt olika tekniker i sina roller har jag 

haft den fördelen att se en struktur som visar att artefakters roll är underordnad begreppet hierarki, men 

hur skulle en annan analys förklaras där det inte sker någon interkommunikation mellan flera 

gärningsmän som använder sig av olika artefakter i ett brott?  

          Jag har därmed bara kunnat besvara mina frågeställningar utifrån de möjligheter jag har haft med 

min empiri, med det sagt så är det även så att syftet med denna studie endast var att besvara mina 

frågeställningar och inte att ge en generaliserad bild över artefakter, brottslighet och dess kommunikativa 

inverkan. Arbetet har varit mycket intressant eftersom att flera kommunikationsaspekter har varit 

inkluderade i min analys och framför allt att denna analys har gjort på en interkommunikation mellan 

flera personer. De medierade redskapen har stor betydelse för hur människor i en praktik kroppsliggör 

sig i ett brottsligt sammanhang. 
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