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Abstract  
 
 
Fängelset har varit den främsta formen av bestraffning i modern tid. Samhällets straffmetoder 

har gått från kroppsstraff och tortyr till en institutionaliserad övervakningsapparat med syfte 

att förvandla människor från kriminella till laglydiga medborgare. En del av denna 

förvandling beräknas ske genom arbete och sysselsättning under fängelsetiden. 

       Med det stängda rummet som utgångspunkt har min undersökning sökt svar på om, och i 

så fall varför hantverk är viktigt i kriminalvården. Utifrån denna undran behandlar den här 

undersökningen frågeställningen: På vilka sätt kan ett designpedagogiskt projekt komplettera 

och utmana den ordinarie hantverksverksamheten på en kriminalvårdsanstalt? Hur kan ett 

designpedagogiskt projekt synliggöra vad i hantverksprocessen som blir meningsfullt för 

internerna? För att få svar på dessa frågor har jag tillsammans med en grupp interner på en 

kriminalvårdsanstalt genomfört ett designpedagogiskt projekt där vi arbetat med tygpåsar som 

utgångspunkt. 

       Ett sociokulturellt perspektiv på lärande tillsammans med Michel Foucaults teorier om 

fängelset som institution har legat till grund för analysen av materialet. I en så tydlig 

maktstruktur som fängelsets har det varit viktigt att reflexivt granska min egen roll som 

pedagog och iscensättare av projektet. 

       Den ordinarie hantverksverksamheten som utförs på internernas arbetstid är även den 

delen av verksamheten som kan bli ekonomiskt lönsam för anstalten. Det privata hantverket, 

det hantverk som internerna får tillåtelse att syssla med utanför arbetstid och får bekosta 

själva, räknas som fritidssysselsättning och bekostas inte på något sätt av kriminalvården. 

Något som blev tydligt i undersökningen var den personliga faktorn i hantverksprocessen. Att 

använda hantverket som ett medel för att upprätthålla eller etablera relationer med familj 

visade sig vara viktigt för många av deltagarna. Ett annat sätt som den personliga faktorn tog 

sig uttryck i var då den riktades mot deltagaren själv. Att genom sitt skapande visa sin 

identitet blev ett sätt för deltagarna att utmana den homogena fångidentiteten på anstalten.  

       De olika spår som blev tydliga under projektets gång har legat till grund för reflektioner 

kring hur en bredare hantverksverksamhet eventuellt skulle kunna se ut. Tack vare 

deltagarnas goda insyn och många tankar kring hantverket och anstaltens 

hantverksverksamhet har undersökningen sökt svar på vilken plats hantverket har på anstalten 

och vidare, vilken plats hantverket skulle kunna ha. 
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Inledning 

 
Jag åker länge genom ett dimmigt landskap tills jag kommer fram till den flera meter höga 

taggtrådsbeklädda gallersluss som är den enda vägen in till fängelseområdet. Uppe i 

centralvakten lämnar jag in min legitimation och ytterkläder. Anstalten har sedan en tid 

tillbaka redan mina personuppgifter och har sett till att jag inte finns med i brottsregistret. En 

samordnare visar mig därefter ner till Hallen, den lokal där internerna spenderar all sin 

arbetande tid. Hallen är uppdelad i tre delar; en som är till för den öppna anstaltens interner, 

en där behandlingsavdelningens interner håller till och en för mottagningsavdelningen. 

Internerna på de olika avdelningarna hålls åtskiljda utan insyn till varandra och ett avancerat 

schema ser till att de inte får kontakt då de kommer och går. Hallen är en separat byggnad på 

fängelseområdet och är en lagerliknande lokal på ett plan. Samordnaren tar mig med in 

genom en ingång på byggnadens gavel som leder in i något som liknar en stor gymnastiksal. 

Efter ytterligare en dörr kommer vi in till mottagningsavdelningen som är den avdelning som 

har tilldelats mig. Hela anstalten är inriktad mot interner med missbrukproblem och man 

arbetar aktivt med olika behandlingsprogram för att hjälpa interner att komma ur sina 

missbruk.1 På mottagningsavdelningen hamnar de interner som inte kvalificerar sig för att 

delta i ett behandlingsprogram. Det kan antingen bero på att de ska sitta av ett så kort straff att 

de helt enkelt inte har tid att delta eller att de inte är tillräckligt motiverade.  

       Under några veckor arbetade jag tillsammans med en grupp interner och genomförde ett 

designpedagogiskt projekt som visade många aspekter av hantverksverksamheten på 

fängelset. Deltagarna arbetade med utgångspunkt i tygpåsen som kommunikativt redskap. De 

fick i uppgift att berätta något inom ramen för det vita tyget och berättelserna som växte fram 

visade sig ha en långt djupare innebörd än vad jag kunnat ana. 

 

Bakgrund  
Under min tid på Institutionen för bildpedagogik på Konstfack har vi studenter främst blivit 

tränade att agera och verka i skolans pedagogiska rum. Att röra sig utanför det och undersöka 

andra rum är att lämna sin trygghetszon och utmana sig själv på främmande pedagogiska 
                                                
1 http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Arbetet-mot-narkotika/ 2010-11-29 
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platser. Ett fängelse är inte bara en, för mig, främmande plats miljömässigt men även ett rum 

med en utmanade grupp människor.  

       På samtliga anstalter i Sverige råder sysselsättnings- och arbetsplikt och på många av 

anstalterna pågår mer eller mindre någon form av praktisk verksamhet. En del av 

kriminalvårdens återfallsförebyggande verksamhet är KrimProd, en verksamhet som 

innehåller alltifrån tillverkning av cellinredning till naturbruk, tvätt och snickeri.2 I vissa fall 

är det en industrimässigt betonad produktion och i andra fall är det en mer hantverksmässig 

verksamhet.3 Kriminalvården menar att de intagna genom arbete och utbildning förändrar 

tankemönster och får nya färdigheter som ger denne bättre förutsättningar vid frigivandet.4  

I England finns Fine Cell Work, en organisation som lär ut textila tekniker till internerna och 

sedan säljer resultatet vidare. Organisationen menar att fångarna genom att lära sig olika 

hantverk och producera handgjorda föremål till försäljning både bygger upp sin egen ekonomi 

och använder hantverket som en slags rehabiliteringsmetod.5 Den svenska, något mindre 

motsvarigheten Tjuvgods.se arbetar på liknande sätt. Organisationen har en lokal i Stockholm 

där de säljer saker som producerats på anstalter runt omkring i Sverige. I det här fallet handlar 

det mest om att förse anstalterna och internerna med material till skillnad ifrån den engelska 

motsvarigheten som även lär ut olika textila tekniker. Det som sedan produceras kommer 

tillbaka till Tjuvgods.se och säljs i butiken som i sin tur drar in pengar så att nytt material kan 

skickas till anstalterna.6 Under hösten 2010 besöker jag deras lokaler på Hornsgatan i 

Stockholm och får prata med en av organisationens grundare, Curt Cederström. Han berättar 

att hantverket inne på anstalterna hjälper personer att komma ur destruktiva beteendemönster, 

inse värdet av hederligt arbete och dessutom få praktiska kunskaper som kan vara till hjälp 

när man kommer ut.7 Fine Cell Work listar också många fördelar med hantverket; förutom att 

de intagna tjänar pengar som kan vara till stor hjälp vid frigivandet och de lugnande och 

terapeutiska effekterna av att arbeta med händerna menar organisationen att det leder till ökad 

självkänsla, motivation, disciplin och sociala färdigheter.8 

                                                
2 KrimProd – resurserna finns på insidan, Kriminalvården, http://www.kriminalvarden.se/sv/Krimprod/Om-
KrimProd/ 
3 Kriminalvården mitt ibland oss. En presentation av svensk kriminalvård (2009), Kriminalvården, s. 8. 
http://www.kriminalvarden.se/sv/Publikationer/ 
4 Ibid., s. 4.  
5 http://www.finecellwork.co.uk/aboutus/ 2010-09-30. 
6 Mattson, Lena ”Tjuvgods.se fångar fångars kreativitet”, i Blekinge Läns Tidning 16/8-2007. 
7 Samtal med Curt Cederström, 2010-09-20. 
8 http://www.finecellwork.co.uk/ourstory/ 2010-09-30. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att tillsammans med en grupp interner på en 

kriminalvårdsanstalt genomföra ett designpedagogiskt projekt. Tanken är att projektet ska 

fungera som ett komplement till den ordinarie hantverksverksamheten på anstalten och 

synliggöra internernas relation till - och syn på - det praktiska arbetet. Vidare syftar projektet 

till att försöka få en djupare förståelse för vad det är i hantverksprocessen som blir 

meningsfullt för internerna under deras tid i fängelse. Det innebär i praktiken ett antal 

workshops i kombination med intervjuer och informella samtal med deltagarna. I 

undersökningen sätts det designpedagogiska projektet i förhållande till den ordinarie 

hantverksverksamheten för att på så vis försöka förstå hur man som pedagog på bästa sätt kan 

arbeta med att skapa en meningsfull praktisk sysselsättning för interner i fängelse.  

 

Frågeställningar 

Undersökningen behandlar följande frågeställningar:  

På vilka sätt kan ett designpedagogiskt projekt komplettera och utmana den ordinarie 

hantverksverksamheten på en kriminalvårdsanstalt? Hur kan ett designpedagogiskt projekt 

synliggöra vad i hantverksprocessen som blir meningsfullt för internerna? 

 

Empiri  

Undersökningen bygger huvudsakligen på ett projekt som ägt rum på en kriminalvårdsanstalt 

utanför Stockholm under fem tillfällen under hösten 2010. Vid samtliga tillfällen rör det sig 

om hela arbetsdagar. Tygpåsarna som tillverkades under dessa fem workshops tillsammans 

med intervjuer där varje deltagare berättar om vad de gjort och hur de ser på sitt arbete utgör 

huvudmaterialet och kommer att ligga till grund för analysen av arbetet. Övrig empiri 

innefattar fältanteckningar, informella samtal och fotografier.  

 

Urval och avgränsning 

Det var en förutsättning för undersökningen att äga rum bland människor som sitter av sina 

straff på en sluten anstalt. Frågan om hur interner hanterar ett så stängt och reglerat rum som 
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fängelset och om hantverket kan vara en metod för att göra detta var avgörande för valet av 

plats.  

       Undersökningen genomfördes på en anstalt, men min förhoppning är att resultatet kan 

säga något om kriminalvården i stort. Inledningsvis förmodade jag att projektet skulle äga 

rum på en anstalt för män, enbart av den enkla anledningen att chansen att hamna på en sådan 

anstalt var betydligt större. Den valda anstalten är däremot en kvinnoanstalt. Drygt 5,5 % av 

landets intagna är kvinnor.9 I undersökningen diskuteras inte det faktum att projektets 

deltagare uteslutande är kvinnor, trots att kvinnliga fångar överlag har en problematik som 

skiljer sig ifrån mäns.10 Anstalten skiljer sig även från många andra då den är en 

behandlingsanstalt. Hit kommer kvinnor som är dömda för brott och som utöver detta har 

missbruksproblem. 

       Det finns många intressanta aspekter att fördjupa sig i inom ramen för denna 

undersökning, men de flesta får vänta. På grund av undersökningens begränsade omfattning 

finns inte möjlighet att närmare gå in på spår som trots allt känns relevanta och framförallt 

intressanta. Ett exempel är relationen mellan kvinnor och textila hantverk som skulle kunna 

vara intressant att analysera utifrån ett genusperspektiv.  

       Några skillnader bör tydliggöras i verksamheten på anstalten. När undersökningen talar 

om den ordinarie hantverksverksamheten syftas det till det stickarbete som pågår i Hallen 

under internernas arbetstid. Där stickar internerna beställningsjobb och saker som ska ut till 

försäljning i butik. Detta klassas som arbete och internerna får lön. På kvällar och helger får 

de däremot sticka och virka privat med garn som de köper för egna pengar. Här har de full 

frihet att välja, garn, färg och vad som ska stickas. Detta räknas inte som ordinarie 

hantverksverksamhet utan benämns i undersökningen som privat hantverk. I kapitlet 

Bearbetning och analys diskuteras den ordinarie hantverksverksamheten i förhållande till det 

privata hantverket.  

       Projektet pågick under sex heldagar under tre veckors tid varav fem dagar vigdes åt 

arbetet med påsarna och en dag åt förberedelser. Antalet deltagare varierade från gång till 

gång. Detta berodde på frigivningar och nya interner, men det totala antalet deltagare 

uppskattas till tolv personer. Det bör tilläggas att vissa av dessa tolv inte genomförde 

projektet fullt ut och kommer således inte att finnas med i analysarbetet med tygpåsarna. 

Intervjuerna har gjorts med samtliga deltagare med undantag för två personer. Deras påsar 

                                                
9 http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Kvinnor-i-fangelse/ 2010-10-14 
10 Kriminalvården mitt ibland oss (2009), s. 4. 
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kommer att uteslutas ur det visuella materialet eftersom jag inte anser mig kunna analysera 

dem utan deltagarnas egna berättelser och ord kring vad de har gjort. Däremot har samtliga 

deltagare varit viktiga för undersökningen i helhet och är följaktligen en del av empirin. 

 

Metod  
Som undersökningsredskap används en etnografiskt inspirerad metod. Detta är en bred metod 

där forskaren använder sig av olika kvalitativa undersökningsmetoder för att söka svar på sina 

frågor.11 Observationer, samtal och intervjuer utgör etnografens främsta verktyg.12 Då 

undersökningen ägde rum på en minst sagt avgränsad plats under en avgränsad tidsperiod 

klassas den som en fallstudie. Fallstudien är avgränsad till form och innehåll, tid och plats.13  

       Att genomföra en etnografiskt inspirerad, kvalitativ undersökning har i mitt fall inneburit 

en strategi där jag inledningsvis tog ett steg tillbaka som uttalad pedagog för att istället bli 

mer av en observatör. När gruppen så småningom vant sig vid min närvaro antog jag en 

tydligare pedagogroll i gruppen. Observationer, informella samtal och djupintervjuer som ägt 

rum under projektet har tillsammans gett en god bild av både den ordinarie verksamheten 

samt resultaten av arbetet med tygpåsarna.  

       Att vara reflexiv i en etnografisk undersökningssituation innebär att forskaren är 

medveten om sin koppling till denna och hur detta i sin tur påverkar forskningen. Det är 

viktigt att förstå sitt eget värde som medskapare av data.14 Att vara delaktig i- och på samma 

gång separerad från det som undersöks var en utmaning i undersökningens etnografiska 

fältarbete. Det bör framhållas att min intention att bli en ”naturlig” del i internernas vardag 

givetvis var omöjlig då vi vistades i fängelset på helt olika premisser. Trots att jag under 

dagarna var lika inlåst som internerna öppnades grindarna för mig klockan fem när det var 

dags att gå hem. Att komma utifrån och träda in i deras stängda värld var ett påtagligt faktum 

varje morgon och kväll.  

       Ett första besök gjordes på anstalten ett par veckor innan projektets egentliga start. Dels 

för att försöka förstå arbetsmiljön, hur dagarna såg ut för internerna och vad det fanns för 

                                                
11 Aull Davies, Charlotte (1998/2008), Reflexive Ethnography. A guide to researching selves and others, Second 
edition, Oxon: Routledge, s. 5. 
12 Kullberg, Birgitta (1996/2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 91 ff. 
13 Stensmo, Christer, red (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala, 
s. 68. 
14 Aull Davies (1998/2008), s.5-6. 
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material att tillgå. Det var också viktigt för mig att få chansen att möta internerna och 

presentera idén. Min förhoppning var att tillsammans med internerna komma fram till hur vi 

skulle arbeta. Efter några veckor satte arbetet igång och samtliga arbetstillfällen ägde rum 

löpande cirka två gånger i veckan i tre veckors tid. Vad som hände under dessa veckor 

beskrivs närmare i kapitlet Bearbetning och analys. I och med att deltagare kom och gick var 

det en omöjlighet att tematisera varje enskild workshop och upplägget blev därför något 

flytande. Uppgiften presenterades alltså inledningsvis och sedan flöt arbetet på.     

 

Intervjuer 

Alla intervjuer skedde i ett avskilt rum då det kändes nödvändigt att både fysiskt och mentalt 

ta ett steg bort ifrån platsen där projektet ägde rum. Försök gjordes att ställa så öppna frågor 

som möjligt vid intervjuandet av deltagarna. Med öppna frågor menas frågor som inte kan 

besvaras med ja eller nej utan som kräver ett mer utvecklat svar där den intervjuade själv 

driver sitt resonemang framåt.15  

       Frågorna var uppdelade i två olika delar där den första delen behandlade arbetet med 

påsarna och den andra delen rörde den ordinarie hantverksverksamheten på fängelset. 

Intervjuerna spelades in med en diktafon och blev ca 10-15 minuter vardera. Mer eller mindre 

samma frågor ställdes till alla i gruppen. Trots försöken att hålla frågorna så öppna som 

möjligt kan jag inte blunda för det stängda i en intervjusituation. Som frågeställare har man 

naturligtvis en viss makt då frågorna leder samtalet åt ett visst håll. Att vara neutral blir en 

omöjlighet då man vid någon punkt har bestämt vilka frågor som ska ställas. När frågorna 

dessutom rör något man själv iscensatt blir denna problematik ännu tydligare.16 Som forskare 

i den här kontexten bör man hela tiden vara medveten om den makt man besitter som 

utomstående, som skapare av projektet, som frågeställare och framförallt som fri. 17 

       Under projektets gång intog jag en väldigt öppen och tillmötesgående roll som pedagog 

och försökte att inte hamna inom ramen för ett auktoritärt ledarskap. Detta var ett sätt för mig 

som utomstående att skapa ett avspänt klimat i gruppen, något som jag upplever bidrog till 

den förhållandevis lättsamma stämningen och öppenheten vid intervjutillfällena.  

       I enlighet med Konstfacks forskningsetiska principer ges internerna i undersökningen 

största möjliga konfidentialitet. Anstalten på vilken undersökningen genomfördes samt 
                                                
15 Kullberg (1996/2004), s. 121-122. 
16 Aull Davies (1998/2008), s. 112 f. 
17 Kullberg (1996/2004), s. 122-123. 
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internernas identiteter förblir anonyma. Denna anonymisering är garanterad då inga 

fotografier har tagits på deltagarnas ansikten och samtliga namn är utbytta.18 Några av 

deltagarna har använt sina namn på tygpåsarna. Detta har de gjort medvetna om att påsarna 

skulle ingå i undersökningens visuella material och eventuellt ingå i examensutställningen på 

Konstfack.  

 

Påsarna som metod 

Varje dag stickas, virkas och vävs det på anstalten. Undersökningen har förvisso tittat på den 

verksamheten, men genom att låta deltagarna använda sig av andra material och tekniker 

fanns en förhoppning om att detta kunde generera andra perspektiv på skapande. Tygpåsen 

fungerar ofta som ett kommunikativt redskap, ett funktionellt komplement till vår dagliga 

utstyrsel som sällan är utan budskap, fyllt av text och bild. Deltagarnas uppgift var att 

kommunicera något till någon, och att arbeta med tygpåsen som utgångspunkt blev ett möjligt 

sätt att göra detta. Vad gäller materialurval till projektet var strategin att i den mån det gick 

låta deltagarna helt bestämma vilket material som skulle användas. De fick tillgång till 

kataloger med material där de hade möjlighet att peka ut exakt färg och form på det de 

önskade. Deltagarnas fulla kontroll över inköpen var en förutsättning för projektets fortsatta 

öppenhet.  

 

Teori och tolkningsram 

I detta stycke redogörs inledningsvis för Michel Foucaults tankar om fängelset som institution 

och disciplin som social kontroll. Efter detta följer en diskussion kring hantverksbegreppet 

och hantverket som idé diskuteras ur ett samtidsperspektiv. Vidare läggs fokus på den 

pedagogiska aspekten av projektet genom ett sociokulturellt perspektiv. Dessa utgör 

tillsammans en central och viktig del i analysen av projektet. Undersökningen ämnar 

analysera materialet utifrån ett pedagogiskt- och praktiskt, såväl som maktperspektiv, då jag 

upplever att den för undersökningen valda verksamheten vilar på dessa tre grunder (lärande 

genom skapande vid en maktinstitution).  

                                                
18 Anvisningar för examensarbeten vid Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, rev. 2010-09-03, s. 15 



 10 

Fängelset och makten 

Det som undersöks är en företeelse som i allra högsta grad präglas av platsen. Att genomföra 

ett pedagogiskt projekt i en fängelsemiljö skiljer sig på många sätt från att undervisa i öppna 

och fria miljöer. Det är därför viktigt att det redogörs för den maktkontext i vilken projektet 

har utspelat sig.  

       Michel Foucault (1926-1984), idéhistoriker och filosof är bland annat känd för sin kritik 

av samhällets institutioners maktutövande. Övervakning och straff kom första gången ut 1975. 

Genom sin skarpa kritik av samhällets maktutövande tar han oss där med på en resa genom 

straffets historia; från kroppsstraff och tortyr till det moderna samhällets fängelser. På vägen 

belyser han hur den nya makten och disciplinen inte bara gäller fängelser utan hur den vidare 

har smittat resten av samhällets stora institutioner från skolor, sjukhus och militära 

anläggningar till hela stadsplaneringar.19   

       Under upplysningstiden börjar man i västerlandet ifrågasätta de brutala kroppsstraffen 

och går mot en vetenskap och tro på själens botbarhet. Fängelset blir under den här tiden det 

primära sättet att bestraffa. Humanismens intåg i all ära, men Foucault menar att med den 

kom en helt ny typ av maktutövning, en utdragen systematisk övervakningsapparat som syftar 

till att forma människans beteende och tankar. En av de viktigaste nycklarna till detta nya 

maktutövande är disciplin. Foucault menar att disciplin är ett sätt att få kropparna 

(människorna) att göra det man vill, utan att för den delen göra det med våld eller hot. Han 

benämner det fogliga kroppar; manipulerbara, formbara objekt som han menar finns i det 

militära, i skolorna, på sjukhusen och naturligtvis i fängelserna.20 Disciplinen kräver ett slutet 

rum, ett rum som i sig är frånkopplat från allt annat. Disciplinen verkar genom en arkitektur 

som leder oss och formar oss, en arkitektur som är större än bara enskilda byggnader. 

Alltifrån rum till stadsplaner kom länge att följa en slags hierarkisk lägerprincip.21  
 

De disciplinära anstalterna har alstrat ett kontrollmaskineri som har fungerat som ett 
mikroskop genom vilket man kunde studera mänskliga beteenden; de har förverkligat 
smala, analytiska uppdelningar som omslutit människorna med en apparat för 
observation, inregistrering och dressyr.22 
 

En mindre handgriplig form av disciplin, hävdar Foucault, är diskursen. Med diskurs menas 

strukturer och sätt att tänka samt hur vi beter oss i förhållande till dessa. Människan skapar 

                                                
19 Foucault, Michel (1975/2003) Övervakning och straff, Lund: Arkiv förlag. 
20 Ibid., s. 138 ff. 
21 Ibid., s. 172 f. 
22 Ibid., s. 174. 
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diskursen och diskursen skapar i sin tur människan.23 Då projektet ägde rum på en disciplinär 

anstalt var det viktigt att genomgående förhålla sig till ett maktperspektiv och vara medveten 

om den fängelsediskurs i vilken allting skedde. Att deltagarna lever i ett fysiskt såväl som 

psykiskt kontrollmaskineri var grunden till undersökningen men samtidigt något ytterst 

problematiskt.  

 

Hantverket som idé och plattform  

Hantverket har genom historien i och med en rad paradigmskiften kommit att inta olika 

positioner och tjänat olika syften. Att prata om hantverk idag är svårare. Hantverk ses rent 

allmänt som mer professionellt och yrkesmässigt än handarbete som ofta definieras som en 

slags hobbyverksamhet och främst avser textila tekniker som knyppling, tovning, broderi, 

stickning och virkning. Hantverk är ett problematiskt begrepp och jag väljer att i 

undersökningen använda det som en ganska öppen benämning på diverse praktisk-estetiska 

uttrycksformer med avstamp i funktion och teknik.  

       Glenn Adamson, biträdande forskningschef vid Victoria and Albert Museum i London, 

beskriver i inledningen till sin bok Thinking through craft hantverk som något som utförs med 

en specifik teknik i ett specifikt material.24 Samtidigt, menar Adamson, är hantverk inte något 

statiskt, inte endast en kategorisering av metoder och material. Tvärtom är hantverk något 

rörligt och snarare ett sätt att tänka (verka). Han beskriver hantverk som en stjärnhimmel, 

efter vilken vi kan navigera men omöjligt fånga. En horisont utan tydliga markörer för var den 

börjar och slutar.25 Hantverket har i modern tid alltid stått skiljd från konsten, fyllt andra 

funktioner och rankats lägre. Vidare argumenterar Adamson för att hantverkets distans till 

konsten bör tillintetgöras samtidigt som det kan vara så att hantverkets underlägsenhet 

gentemot den moderna konsten är just det som gör det till en långt mer produktiv disciplin.26 I 

en konstkontext kan vad som helst vara ett konstverk, men en traditionell hantverkskontext är 

inte lika förlåtande.27 Undersökningen försöker inte säga att hantverket som utförs på 

anstalten närmar sig konsten, utan tolkar snarare Adamsons resonemang som ett sätt att se på 

hantverk som en öppen och flexibel verksamhet. Ett hantverk i ett vidare perspektiv som kan 

                                                
23 Rose, Gillian, Visual Methodologies, An Introduction to the Interpretation of Visual Materials (2007) 
London, Sage Publications Ltd, s. 142-143  
24 Adamson, Glenn (2007), Thinking through craft, Oxford: Berg, s. 1-2. 
25 Ibid., s. 6. 
26 Ibid., s. 3-4. 
27 Ibid., s. 165. 
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röra sig bortom de traditionella definitionerna.28 I slutet av sin inledning skriver han 

sammanfattande att hantverk är ett sätt att tänka, även inom andra praktiker och medium.29 

Detta synsätt följer undersökningen i jakten på svar.  

 

Pedagogik och det sociokulturella lärandet 

Den designpedagogiska undersökningen ämnar skapa lärandesituationer utifrån ett 

hantverksperspektiv och genom dessa synliggöra internernas hantverksprocess och deras syn 

på denna. Men hur skapas en lärandesituation och vilken betydelse har objekt för hur vi 

kommunicerar detta?   

       Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, 

skriver i sin bok Lärande och kulturella redskap om ett sociokulturellt lärandeperspektiv som 

är undersökningens främsta pedagogiska analysverktyg. Med sociokulturellt lärande menas 

den kunskapsutveckling som sker när människan genom sociala interaktioner och med hjälp 

av så kallade kulturella redskap bearbetar och förändrar sin värld.30 Grundtanken är att 

människan inte enbart formats av genetiska anlag utan till största del av de sociokulturella 

erfarenheter som hon tillägnat sig genom livet.31 I institutionella miljöer såsom fängelser antar 

människan en så kallad situerad identitet. Med det menas beteendemönster, språk och 

uppträdanden som är knutna till den kontext man befinner sig i och som bottnar i de 

sociokulturella erfarenheter vi människor tillägnat oss.32  

       Säljö använder sig av en rad begrepp som är centrala inom den sociokulturella praktiken. 

Mediering är ett viktigt begrepp som innebär att människan använder sig av redskap för att 

kommunicera, agera och tolka världen. För att lättare förstå vad som menas talar Säljö om 

språkliga (intellektuella) redskap och fysiska redskap. Det senare kallas även för artefakter 

och är alltså fysiska, av människan gjorda föremål. Dessa har samma funktion som de 

språkliga redskapen och bör enligt Säljö därför inte skiljas åt utan kan med fördel kallas 

kulturella redskap.33 Människan använder sig i stort sätt alltid av kulturella redskap i sitt liv 

och lärande, vare sig det handlar om kroppsspråk eller en miniräknare. I analys- och 

tolkningsarbetet har delar av materialet analyserats utifrån modellen subjekt – redskap – 
                                                
28 Adamson (2007), s. 101.  
29 Ibid., s. 7. 
30 Säljö. Roger (2005) Lärande och kulturella redskap, Sverige: Nordstedts Akademiska Förlag, s. 225 ff. 
31 Ibid., s. 19. 
32 Ibid., s. 50. 
33 Ibid., s. 26 f. 
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objekt som bygger på Säljös teorier om mediering via kulturella redskap. De kulturella 

redskapen i undersökningen avser hantverket i allmänhet och tygpåsarna i synnerhet. Att 

använda sig av artefakter för att kommunicera och lära kan vara ett sätt att beskriva 

designpedagogik och i undersökningen går det sociokulturella och det designpedagogiska 

hand i hand.   

 
 

Tidigare forskning 

Inledningsvis bör det nämnas att ingen svensk forskning gjorts på företeelsen hantverk i 

kriminalvården. Däremot har det forskats en del kring den svenska kriminalvården i övrigt. 

Denna forskning hör mestadels hemma inom ramen för rättsvetenskap och kriminologi och 

berör till största del den svenska kriminalvårdens apparat. Svensk kriminalpolitik av Robert 

Andersson och Roddy Nilsson är utgiven år 2009 och är likt Michel Foucaults Övervakning 

och straff en historisk överblick över straffet som landar i en kritik av det moderna samhällets 

kriminalpolitik. Fokus ligger på Sverige och vidare diskuterar de EU-medlemskapets inverkan 

på vårt rättssystem.34  

       I SOU 1996:122 Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och 

hantverksutövanden behandlar Yvonne Andersson och Louise Waldén hantverksdiskursen i 

studiecirklar och andra kollektiva former. Rapporten är intressant i avseendet den diskuterar 

hantverk utifrån ett kollektivt perspektiv såväl som hantverkets välgörande egenskaper.35  

       Eftersom hantverket har en sådan tydlig roll i den svenska kriminalvården är det 

förvånande att ingenting explicit skrivits om det tidigare. Jag upplever att denna undersökning 

fyller ett tomrum inom det pedagogiska forskningsområdet.  Frågorna som undersökningen 

behandlar ligger inom ramen för pedagogik trots dess uppenbara närhet till ämnen som 

kriminologi och sociologi. Undersökningen bidrar med kunskaper kring hur man pedagogiskt 

kan arbeta med interner för att utforma en bred och flexibel hantverksverksamhet på 

kriminalvårdsanstalter i Sverige, och varför man bör göra detta.  

                                                
34 Andersson, Robert, Nilsson, Roddy (2009), Svensk kriminalpolitik, Malmö: Liber. 
35 Andersson, Yvonne, Waldén, Louise (1996), Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och 
hantverksutövande. Delbetänkande av Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen. Statens offentliga 
utredningar 1996:22. 
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Bearbetning och analys 
  

 

I detta kapitel behandlas det som skett under de fem workshops som legat till grund för 

undersökningen. Inledningsvis presenteras tanken med projektet och dess position i 

sammanhanget. Vidare analyseras projektet utifrån relevanta teman. Till grund för detta ligger 

händelser, intervjuer och tygpåsarna. Tygpåsarna är undersökningens främsta visuella 

material, men blir inte komplett utan deltagarnas berättelser. Samtidigt finns en viss 

problematik i att intervjuerna gjorts med utgångspunkt i mina funderingar.36 Händelser som 

skett under samtliga workshops blir viktiga för analysen av hur det stängda rummet fungerar 

samt det kollektiva lärandet i gruppen.  

 

Projektet med påsarna 
 
Undersökningen ägde rum på en kvinnoanstalt utanför 

Stockholm, en behandlingsanstalt med inriktning mot 

missbruk. Internerna varvar idag packjobb med 

handarbete. På arbetstid stickas och virkas till största 

delen saker som beställts eller ska vidare till 

försäljning. Vill internerna sticka och virka till sig 

själva måste de köpa sitt eget garn och sticka på 

fritiden, något som är mycket populärt bland dem. 

Projektet med påsarna kommer in i verksamheten som 

en joker och sker på bekostnad av den ordinarie 

hantverksverksamheten.  

Projektets position  

Innan projektets start berättade personalen på anstalten att mottagningsavdelningen blivit 

väldigt glada över att det var just de som skulle få delta. Oftast är det 

behandlingsavdelningens interner som får chansen att delta i andra aktiviteter då den 

avdelningen generellt består av fler långtidsdömda. I Kriminalvårdskommitténs betänkande 

                                                
36 Aull Davies (1998/2008) s. 105. 
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beskrivs korttidsdömda interners behov av sysselsättning som något annorlunda. I dagens 

kriminalvård är det oftast arbete som gäller för korttidsdömda, just på grund av straffets 

tidsmässiga begränsning. Vidare menar man däremot att val av sysselsättning är mycket 

viktig även i dessa fall då verksamheten kan komma att ha betydelse för den intagne vid 

frigivandet.37  

       Under den första dagen samlades hela avdelningen, cirka sjutton personer, i fikarummet. 

Några interner hade lämnat anstalten och nya hade tillkommit sedan det första besöket på 

anstalten ett par veckor tidigare och projektet presenterades därför ytterligare en gång. Det var 

frivilligt att delta och ungefär halva gruppen valde att göra detta. Tanken med detta första 

tillfälle var att deltagarna dels skulle få formulera sig kring vad de vill säga/kommunicera 

med sin påse och dels att de skulle komma på vilket material de ville använda sig av. Idén var 

även att vi skulle få chansen att lära känna varandra lite mer och skapa ett avslappnat klimat i 

gruppen.  

       Projektet med tygpåsarna blev för internerna ett välkommet avbrott i vardagen. Samtliga 

deltagare uttryckte glädje över projektet och vad de åstadkommit. I egenskap av att vara där 

frivilligt var jag naturligtvis, sett ur ett maktperspektiv, överordnad. Men jag upplevde varken 

att deltagarna såg på mig som en auktoritet eller på projektet som en arbetsuppgift.  

       Lisbet är en av de lite äldre internerna. Hon valde att göra en bokpåse eftersom hon läser 

väldigt mycket och lånar många av sina böcker på biblioteket. Hon var fokuserad från första 

stund och väldigt noggrann med detaljer och symboler. Den ena sidan av påsen pryds av fyra 

olika rutor med olika innehåll som symboliserar platser där hon tycker om att läsa. Precis 

innan diktafonen stängs av säger Lisbet:  

 
Jag vill passa på att säga att det har varit väldigt populärt att du har varit här. Jo men 
allvarligt, det har hänt att vi har suttit och pratat där uppe om påsarna. Det har varit ett 
positivt inslag och det måste ju du ha sett här nere också. Nu ser ju inte du oss de andra 
dagarna. Ja alltså det är ju inte direkt som att någon går i taket där du kliver in men det är 
ju direkt så här: wow, fram med grejerna! Se på Sandra till exempel som inte trodde hon 
kunde någonting och plötsligt sitter där och broderar. Alltså det är ju härligt. Det tar ju 
fram mycket positivt i oss. 38  
 

Det är möjligt att projektet med tygpåsarna fungerade som ett slags mellanting mellan den 

ordinarie hantverksverksamheten och den privata skapandeverksamheten. Då syftet aldrig var 

att tillhöra någon av verksamheterna, utan snarare ett sätt att se på dem, fungerade projektet i 

viss mån som en autonom verksamhet skiljd från institutionens krav.  
                                                
37 Framtidens kriminalvård. Betänkande av Kriminalvårdskommittén Del 1, Statens offentliga Utredningar 
2005:54, s. 383. 
38 Intervju med Lisbet, 2010-10-28. 
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Den personliga påsen 

Under projektets fem workshops syntes två tydliga spår när det kom till vem deltagarna 

tillägnade sin tygpåse. Antingen gjorde de en påse till sig själva, något som var vanligare 

bland de lite äldre i gruppen, eller så valde de att göra tygpåsar till sina barn eller barnbarn. 

Detta överraskade mig då uppgiften introducerades som kommersiell snarare än privat, med 

okända snarare än tilltänkta mottagare. Anledningen till att projektet presenterades på det 

sättet var att jag inledningsvis endast introducerades för den kommersiella sidan av anstaltens 

verksamhet, det vill säga den ordinarie hantverksverksamheten. Undersökningen utgick 

således ifrån att all hantverksverksamhet på anstalten hade ett kommersiellt syfte och antog 

att deltagarna skulle göra tygpåsar av mer allmän karaktär som eventuellt kunde gå till 

försäljning. Ingen av deltagarna valde den kommersiella vägen. Nedan redogörs för vad som 

istället hände.  

 

Design med en mottagare 

Under alla fem tillfällena pågick informella samtal oss emellan och dem emellan. De var 

naturligtvis av olika karaktär, men några återkommande samtalsämnen gick att urskilja. 

Framförallt pratade internerna med varandra om sina familjer, och i synnerhet sina barn och 

barnbarn. Detta var ett tema som även syntes väldigt tydligt på flera av deltagarnas påsar.  

Kerstin fick sitt första barnbarn i år. Hennes tygpåse är regnbågsfärgad i grunden och på ena 

sidan står barnbarnets namn, Frank, följt av 2010. På den andra sidan av påsen berättar hon en 

livshistoria i bilder; först föds man, i vatten, sen kryper man sakta upp på land, lär sig gå, blir 

en person och kanske, om Frank blir som sin pappa, kommer han att syssla med bilar. När jag 

under intervjun frågar om påsen är en hyllning till Frank svarar Kerstin att det är en hyllning 

till livet.39 Det kan tolkas som att Frank, en nyfödd bebis, står för det oskuldsfulla och 

oskyldiga och blir en motsats till fängelset. Ett hopp om något bättre och därför en hyllning 

till livet.   

       Annika gjorde även hon en påse till sitt barnbarn. En omsorgsfullt ritad 

Spindelmannenfigur prydde framsidan. En morgon hade Annika muckat och smugglat med 

sig tygpåsen, trots att vi kommit överens om att jag skulle få låna den ett tag för att kunna 

fotodokumentera den. I Annikas fall finns skäl att tro att tygpåsen hon gjorde till sitt barnbarn 

betydde mycket för henne, så pass mycket att hon kände att hon inte ville lämna kvar den i ett 

                                                
39 Intervju med Kerstin, 2010-10-26.  
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par månader. Möjligheten finns naturligtvis att Annika kanske helt enkelt kände att hon inte 

kunde lita på mig. Jag sågs kanske som tillhörande institutionen och blev på så vis eventuellt 

en person att motarbeta. 

Marianne har inte träffat sin dotter Julia på sju år och gör sin 

tygpåse till henne. Den är rosa och på ena sidan har hon gjort en 

katt. Katten är en specifik figur, en Pets-figur, som hon tror att 

hennes dotter tycker om. På påsens andra sida har Marianne 

gjort ett grönt monster och hon berättar att påsens två sidor 

symboliserar Julias olika sidor; en blyg och söt, och en lite mer 

vild. Hon berättar under intervjun om hur hon nyligen börjat få 

kontakt med sin dotter igen via brev, och om hur hon skrivit i 

flera av breven om tygpåsen och projektet. ”Jag utgick ju ifrån 

att jag skulle göra något till min dotter, att använda den som 

något positivt i den riktningen eller ja, ett sätt att få kontakt med min dotter.”40  

       I dessa tre fall kan tygpåsen ses som ett medierande redskap, en artefakt som används 

mellan subjekt (deltagaren) och objekt (familj). I Mariannes fall fungerar även påsen som en 

språklig artefakt och inte endast en fysisk; påsens motiv berättar något som hon inte kan säga 

ansikte mot ansikte till sin dotter; att hon försöker förstå dotterns personlighet och lära känna 

henne på nytt. Påsen blev ett verktyg, ett spår av henne som mamma.41  

       Hantverkspedagogen på anstalten berättar att många av de intagna ofta vill sticka och 

virka saker till sina barnbarn, att familjen blir väldigt viktig för dem under fängelsetiden, även 

om så kanske inte alltid är fallet när de blir frigivna. Att använda sig av hantverk som 

medierande redskap för att etablera och stärka relationer bör uppmuntras. Det 

hantverkspedagogen säger är kanske snarare en fingervisning om att samhället misslyckas 

med att fånga upp människor med den här typen av problem efter frigivningen.  

 

Design och identitet 

Det andra spåret som blev tydligt under alla workshops var den egna identiteten, att göra en 

tygpåse till sig själv, en påse som talar om ens självbild. Under projektets sista dag stod jag 

och pratade med två av deltagarna, Lisbet och Barbro. En sista gång ville de betona att 

hantverket är viktigt för dem och att det var viktigt att det kom fram ordentligt. Plötsligt säger 

                                                
40 Intervju med Marianne, 2010-10-28. 
41 Säljö (2005), s. 51. 
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Lisbet att projektet var så bra eftersom det fick handla om henne, att ”där inne” finns inte 

utrymme för henne och hennes person. ”Se bara på våra kläder, här inne är vi alla samma” sa 

hon och tittade ner på sin fängelseuniform som bestod av en grå byxa, en grå tröja och en 

roströd fleecejacka. I en miljö där alla individer blir till en stor massa verkar det finnas ett 

behov av att utrycka sin personlighet i den mån det går. Det behovet upplever jag att 

undersökningens material visar. Sinikka har gjort en påse med Betty Boop på ena sidan och 

en svart Cadillac på andra.  

 
Aida: Du kan väl börja med att berätta vad du har gjort, och varför.  
 
Sinikka: Ja varför vet jag inte riktigt. Utan jag är intresserad av stora bilar, gamla. Och 
sedan är jag en fanatiker på Betty [skratt]. Och har då gjort en Betty och sedan en 
Cadillac på andra sidan. 
 
Aida: Vem är den till? Är den till dig eller?  
 
Sinikka: Den är till bilen. För att kunna sätta i alla termosar och kaffekoppar och allt 
möjligt när vi åker ut.  
 
Aida: Har ni en sådan bil själva, en sådan som du har gjort?  
 
Sinikka: Ja. Vi har en -60 och en -49 Cadillac.  
 
Aida: Varför kände du att du ville göra just det här?  
 
Sinikka: Ja du, man har ju varit raggare i hela sitt liv. Måste jag säga.42 
 

Det gick snabbt för Sinikka att komma på vad hon skulle göra. Hon frågade om hon kunde få 

en bild på Betty Boop och när jag undrade om det skulle vara någon speciell bild så drog hon 

bara upp ärmen på tröjan, blottade en Betty Boop-tatuering och sa: ”ungefär som den här”. 

Behovet av att påminna sig själv (och kanske andra) om vem man är tycks viktigt för 

internerna. Att aktivt identifiera sig som något annat än en fånge kan ske genom att visa 

personliga intressen, estetik och behov och utmanar den situerade identiteten som intern på en 

kriminalvårdsanstalt. En situerad identitet kan beskrivas som ett beteende anpassat för en 

specifik situation, en socialisationsprocess knuten till en viss belägenhet.43 I en miljö där en 

homogen situerad identitet uppmuntras, inte bara genom språk och agerande utan även genom 

fysiska medel såsom kläder och boende, upplevde deltagarna en frihet i att utrycka sin 

personlighet och individualitet i arbetet med tygpåsarna.  

 

                                                
42 Intervju med Sinikka, 2010-11-02. 
43 Säljö (2005), s. 49. 
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Gruppen och det sociokulturella lärandet 

Ett genomgående drag hos många i gruppen var att de gärna hjälpte varandra. Det var även 

något som märktes i det ordinarie hantverket; internerna som kunde sticka och virka sedan 

tidigare hjälpte de som precis lärt sig eller vill lära sig mer avancerade mönster. Jag frågar 

Sinikka under min intervju med henne om hon får lära många att sticka. ”Nej inte nu. Ja eller 

en har jag lärt att sticka riktigt så här från grunden. Annars så frågar de ju om råd mycket men 

Sandra lärde jag från grunden att sticka. Hon hann sticka ett par torgvantar innan hon 

muckade härifrån. Så hon var stolt.”44 Sandra var en ung intern som visade mycket 

engagemang men som till en början krävde mycket uppmärksamhet och hjälp. Hon hade en 

idé om vad hon ville göra, en tygpåse till sina två katter som väntade på henne där hemma. I 

påsen skulle kattmaten bäras hem ifrån affären. Sandra fick hjälp med att rita två katter som 

hon sedan skulle brodera. Lisbet tog sin an Sandra och lärde henne hur hon skulle göra. I 

intervjun berättar hon om sina låga förväntningar på sig och om hur det tillslut blev.  
 
Nämen jag gillar att vara lite kreativ och prova på något nytt liksom. Och så gillar jag att 
det blev ganska så OK ändå fast att jag trodde att det skulle bli skitfult. Jag hade ganska 
låga förväntningar på mig själv. Men det är bara för att jag inte har något tålamod, så jag 
brukar inte kunna sitta såhär. Men nu har det gått ganska bra.45 

 

Vidare berättar Sandra om hur hon tycker att de andra internerna är väldigt schyssta och lär 

henne när hon inte kan, att hon till och med får dem att sticka nästan hela hennes stickningar. 

Allt hon behöver göra är att säga att det har tjorvat sig. När jag lite på skoj frågar om det är så 

hon får saker gjort här på anstalten svarar hon med glimten i ögat: ”Ja det kan man säga 

[skratt]. Du märkte väl själv att jag försökte med dig också, eller hur Aida?”.46  

       När vi utvecklar färdigheter och kunskap beror det inte så mycket på våra biologiska 

förutsättningar utan till största delen på de krav vår omvärld ställer, vilka redskap som finns 

tillgängliga och de sociokulturella erfarenheter vi gör. 47  
 
Social interaktion är det centrala elementet i lärande och kunskapsutveckling och det är 
genom kommunikation med andra i vår egen utvecklingszon som vi blir delaktiga i 
samhällets kollektiva erfarenheter. /---/ Att förstå hur lärande fungerar blir i ett sådant 
perspektiv en fråga om att analysera dynamiken i samspelet mellan människor och 
medierande artefakter i sociala praktiker.48 
 

                                                
44 Intervju med Sinikka, 2010-11-02. 
45 Intervju med Sandra, 2010-10-28. 
46 Ibid., 
47 Säljö (2005), s. 42. 
48 Ibid., s. 225. 
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I Sandras fall var det kollektiva erfarenheter som utgjorde grunden för hennes 

lärandesituation. Anstalten ställde kraven, andra interner bidrog med redskapen och hon 

tillägnades kollektivets erfarenheter och gjorde de till sina egna. 

       Malin, en ganska ung intern satt med hela den första förmiddagen men varken sa eller 

gjorde något. Efter en stund fick hon fram att hon inte visste vad hon ville göra och att hon 

hellre ville att hantverkspedagogen skulle lära henne att sticka. Efter lunch satt Malin återigen 

med oss och efter ett tag frågade hon om hon kunde få några bilder utskrivna som hon kanske 

kunde använda till påsen. Sedan pekade hon på en tygpåse som jag haft med mig och undrade 

om färgen som påsen var tryckt med. Vi samtalade ett tag om olika slags färger och 

trycktekniker innan hon frågade om hon kunde färga hela sin påse lila. Många andra blev 

inspirerade av Malins sätt att förändra påsens annars ganska anonyma utseende och började 

själva att använda samma teknik. Det som hände kan enligt Säljö tolkas som ett exempel på 

situerat lärande. ”Utan att individer lär, kan inte heller kollektiv lära.”49 Ur ett sociokulturellt 

perspektiv ses lärande som något tätt knutet till hur människan tillägnar sig den kunskap som 

finns tillgänglig i en viss situation. Detta innebär att, istället för att endast se individen i en 

lärandesituation, analysera den kollektiva aktiviteten och på så vis få syn på hur lärande 

skapas genom kulturella erfarenheter.  

De flesta blev klara med sina påsar under det 

fjärde tillfället och de som ville fick en ny. 

Ytterligare två interner anslöt sig till gruppen och 

ville göra en tygpåse. En tredje intern, Tanja, 

satte sig med oss och meddelade hon att hon 

virkar en påse istället för att använda en av de 

färdigsydda tygpåsarna. Med utgångspunkt i ett 

situerat lärande kan Tanjas hantverksprocess 

tolkas som en del av något som skett via gruppens kollektiva erfarenhet. Hon tog avstamp i 

projektets tanke, i den kollektiva situationen på samma sätt som de övriga deltagarna men 

vidgade samtidigt ramen för projektet och sitt eget skapande.50 

 

 

                                                
49 Säljö (2005), s. 66. 
50 Ibid., s. 66-67. 
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Det stängda rummet 

Det stängda rummet hanterades på olika sätt i projektet. För Marianne och flera av de andra 

deltagarna handlade projektet till viss del om att ge en annan bild av livet på insidan, att 

utmana idén om fängelset, för andra människor men även för sig själva. Marianne berättar att 

det i och med tygpåsen kanske blir lite lättare för hennes dotter att förstå, att hon antagligen 

har en massa fantasier om hur det är att sitta i fängelse. Marianne menade att om hennes 

dotter får se att hennes mamma har sytt en påse så kommer hon att förstå att man inte bara 

sitter och skakar galler hela dagarna. 51 Ett barn som har en mamma eller pappa i fängelse har 

ofta föreställningar om platsen. Dessa föreställningar är ofta hämtade från lek och tecknad 

film och är i många fall värre än verkligheten.52  

       ”Allt jag har lärt mig har jag lärt mig på institutioner, det är sant!” berättar Kerstin med 

ett skratt. Vidare berättar hon om hur hon lärde sig att arbeta med lera på en smärtklinik, att 

hon på ett behandlingshem blev ansvarig för keramikverksamheten och hur detta lett henne 

vidare in på material som gips, betong och screentryck.53 Några av de andra deltagarna 

berättar liknande historier om hur de kommit i kontakt med olika konst- och 

hantverksmässiga uttrycksformer under tiden i fängelse, i häkte och på behandlingshem. Att 

hitta ett lugn på en sådan plats tycks för många vara en viktig anledning till att man klarar av 

att hantera tiden i ett så strängt institutionellt arrangemang. Foucault beskriver arbete i 

fängelse som ett medel för att inrätta ordning och regelbundenhet. Denna regelbundenhet 

menar han tjänade syftet att förhindra att fångarna skulle känna oro och distraktion.54  

       Den del av Hallen som är tillgänglig för den här avdelningen består av ett stort rum och 

ett litet fikarum. Det stora rummet ser ut som en lagerlokal med några få bord utplacerade där 

de intagna står och packar. Rummet är väldigt kallt och det finns en radio. De interner som 

valde att delta i projektet höll till i fikarummet. Under projektets tredje dag tillkom det två 

personer som ville vara med. De tog det material de behövde och satte sig i det stora rummet. 

En av dem var Barbro. Hon var intresserad av projektet från första början men kom inte igång 

ordentligt förrän vid tredje tillfället. Vi hade under hela projektet en pågående dialog kring 

kreativitet, inspiration och sätt att arbeta på. Under intervjun berättar Barbro om hur hon har 

arbetat under projektet:  

                                                
51 Intervju med Marianne, 2010-10-28. 
52 Informationshäfte om barn som har mamma eller pappa i fängelse (2005), Kriminalvården, Danagårds 
Grafiska, s. 14. http://www.kriminalvarden.se/sv/Publikationer/Barn-till-klienter/ 
53 Intervju med Kerstin, 2010-10-26. 
54 Foucault (1975/2003), s. 244. 
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Jag har ingen process. Jag är riktigt förvånad själv. Tjuvgods har ju tjatat på mig länge att 
jag ska börja måla tavlor som kan säljas på nätet och det va, men jag har inte kunnat ställa 
mig så här va och det har blivit något över huvud taget. Ja du såg ju, jag var ju svårstartad 
här också. Men tillslut var det så jävla tråkigt att sticka dom där jävla stumporna så jag 
bara ställde mig där och jag hade ingen motivation alls men sen bara började det växa 
fram. Och det vart ju så kul så jag hade kunnat stå och gjort hur många som helst.55 

 

I Barbros fall blev det tydligt att hon behövde ett alternativ till att sticka strumpor. Tygpåsarna 

blev ett sätt för henne att släppa loss hantverksmässigt. Barbro hade berättat mycket om hur 

hon annars jobbar mycket med skinn och mocka och blev väldigt glad när en kartong med 

skinnrester ordnades fram.  Inom ramen för tygpåsen fick Barbro arbeta med det personliga 

uttryck som hon föredrog.  

       I Framtidens kriminalvård, ett betänkande av Kriminalvårdskommittén utarbetas ett 

förslag till en ny kriminalvårdslag.56 I utredningen kartläggs bland annat utbudet av 

fritidssysselsättningar på landets olika anstalter. Som fritidssysselsättning räknas allt ifrån 

träning och motion till TV-tittande och bibliotek. I detta sammanhang nämns också kulturella 

aktiviteter som målning, teater, foto, och dans, samt hantverk som textil- och träarbete. Enligt 

Kriminalvårdsstyrelsen är fritidsverksamheten viktig på anstalterna då den skapar ett 

alternativ till brott och missbruk. Därför, menar de, är det av betydelse att Sveriges anstalter 

anstränger sig för att skapa och bevara intressen hos internerna som förhoppningsvis kan vara 

till nytta efter frigivningen. 57 På Tjuvgods.se menar man att kreativ verksamhet kan bli början 

på ett nytt liv, fritt från kriminalitet och missbruk.58  

 

Att arbeta med händerna 

”/…/ emotionally cleansing as well as visually stunning” skriver Betsy Greer i sin bok 

Knitting for good! om vad hantverk kan vara. Det är framför allt den politiska aspekten av 

hantverk, craftivism, som utgör grunden för hennes teorier. Men bortom det politiska ser 

Greer också en meditativ sida av hantverket. Den här undersökningen behandlar inte den 

craftivistiska sidan av hantverk men däremot den mer meditativa, terapeutiska förmåga som 

hantverk kan ha. För många människor handlar det om att komma in i en rytm, att bearbeta 

                                                
55 Intervju med Barbro, 2010-11-02. 
56 Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) s. 25. 
57 Ibid., s. 436-437. 
58 http://www.tjuvgods.se/index.php?page=kreativitet, 2010-12-14. 
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känslor eller att kunna tänka på något annat en stund. Greer diskuterar huruvida det 

terapeutiska ligger i att få skapa någonting nytt.59 

 
One of the most wonderful aspects of knitting is that it allows us to explore our likes and 
dislikes and eventually our authentic sense of self. Once we gain this self-awareness, we 
can generally find the inspiration and energy to make decisions about how we live our 
lives.60  

 

Under intervjuerna med deltagarna visar det sig att den ordinarie hantverksverksamheten är 

viktig för dem. Precis som tygpåsen används som ett medierande redskap i projektet fungerar 

stickningen på ett liknande sätt på anstalten. Internerna använder hantverket som ett kulturellt 

redskap för att skapa en meningsfull sysselsättning, för att få tiden att gå samt för att bygga 

upp självkänslan.  

       Sinikka är en intern som utstrålar moderlighet och är ofta den som andra interner ber om 

hjälp med sina stickningar. Sinikka berättar om hur hon tänker kring att arbeta med händerna. 

Hon menar att det är rogivande för tjejerna som sitter på anstalten i och med att de har så 

mycket problem, att inte behöva tänka på varför de är där. Vidare betonar hon vikten av att få 

avsluta saker och ting, att inte bara påbörja ett stickjobb och sedan lämna det ofärdigt. Om 

man får ett avslut, menar Sinikka, gör det underverk för självkänslan. Det är få som klarar av 

det ”där ute”.61  

       Andersson och Waldén för ett resonemang kring hantverkets meditativa egenskaper. De 

menar att man fysiskt slappnar av då rytmen i stickandet gör att andning och hjärtrytm 

anpassas och man blir avspänd. Vidare säger de just det som Sinikka satt fingret på, att man 

på ett psykiskt plan slappnar av och kopplar bort alla tankar som far runt i huvudet. På det 

sista planet, det mentala, leder rytmen och avspändheten till ett slags klartänkande som i sin 

tur kan alstra nya idéer och lösningar på problem.62 Marianne berättar i intervjun om tankar 

som kommer när hon stickar och hur det känns när det är klart: 
 
Aida: Stickar du beställningar och så eller stickar du privat?  
 
Marianne: Det är blandat, jag stickar här nere på jobbet och sen stickar jag där uppe på 
rummet också, när jag egentligen ska plugga [skratt]. Det är så roligt.  
 
Aida: Hur känns det när du jobbar, när du stickar och arbetar med händerna? Varför är 
det roligt?  

                                                
59 Greer, Betsy (2008) Knitting for good!, Boston: Shambhala Publications Inc, s. 43. 
60 Ibid., s. 25. 
61 Intervju med Sinikka, 2010-11-02. 
62 Andersson och Waldén (1996), s. 23. 
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Marianne: Det som är roligt det är ju det här kreativa och just, tänker jag, hur man har 
lagt så mycket tankar, både som kommer så här omedvetna, jobbiga, bra tankar, ja 
alltmöjligt blandat. Och det här att man har byggt upp ett material det tycker jag är häftigt 
liksom. Det kanske är någon som kommer att ta på sig den här mössan liksom.63 

 

Vetskapen om att det man gjort är av en sådan kvalitet att andra människor vill köpa upplevde 

fler än Marianne var viktigt. Några i gruppen sökte tidigt kontakt med mig och ville gärna 

berätta om saker de gjort. Kerstin berättade tidigt om hur hon gjuter i betong och utvecklar det 

under intervjun:  
 
Jag är ju kreativ, jag håller ju på mycket hemma själv. Allt ifrån lera till… Alltså jag 
började med gips för många år sedan sen har jag hållit på med lera och nu är det cement. 
Jag har alltid gjort egna saker. Alltså riktiga, alltså riktiga saker. Jag har sålt och jag har 
liksom… Jag är inte främmande för saker, för att jag vet att man måste inte kunna rita en 
katt för att kunna prestera någonting liksom. Så ja, med lite fantasi och att våga. Det ger 
självkänsla, man känner sig nöjd. Det är viktigt.64 
 

Kerstin är tydlig med att hon gör riktiga saker. Detta är något som även visar sig vara viktigt 

för andra interner. Mona berättar under intervjun om hur hon sålt ett par av sina tavlor och att 

en till och med skulle bli ett skivomslag.65 Barbro i sin tur berättar att hon sålt några av 

skinnjackorna hon gjort om med hjälp av skinnapplikationer, att folk ofta frågar om hennes 

kläder är till salu.66 Att legitimera sitt skapande på det här viset kan vara ett sätt att rubricera 

det man gör som hantverk och på så vis ta ett steg bort från ett amatörmässigt handarbete.67 

Genom att endast låta en viss del av det som stickas på internernas arbetstid gå till försäljning, 

signalerar anstalten på sätt och vis att bara en viss typ av hantverk räknas, då det endast är 

detta hantverk som blir ekonomiskt lönsamt. Denna utgallring har vissa kommersiella 

förtecken och kan utifrån Adamsons resonemang tolkas som ett ganska statiskt och 

traditionellt sätt att se på hantverk, ett hantverk som bör utföras på ett specifikt och kunnigt 

sätt. Men som oftast då det kommer till traditionella synsätt finns ett motstånd och 

progressiva alternativ.68 Och Kerstin är ju samtidigt progressiv när hon säger att man faktiskt 

inte måste kunna rita för att kunna prestera något, att det helt enkelt räcker med lite fantasi 

och mod.  

                                                
63 Intervju med Marianne, 2010-10-28. 
64 Intervju med Kerstin, 2010-10-26. 
65 Intervju med Mona, 2010-11-02. 
66 Intervju med Barbro, 2010-11-02. 
67 Adamson (2007), s. 139. 
68 Ibid., s. 78 ff. 
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Resultat och tolkning  
 

Undersökningen har bland annat sökt svar på frågan om hur ett designpedagogiskt projekt kan 

komplettera och utmana den ordinarie hantverksverksamheten på anstalten. Förhoppningen 

var att svaret på den frågan vidare skulle kunna leda till ett svar på frågan om man genom ett 

designpedagogiskt projekt kan synliggöra vad det är i själva hantverksprocessen som gör det 

hela meningsfullt för den intagna. Jag gick in i arbetet med en uppfattning om vad det var som 

var betydelsefullt för internerna i en hantverksprocess. Den bilden visade sig förvisso stämma 

delvis men det jag fick se under mina veckor på anstalten utgjorde en helt annan dimension av 

hantverk och vad hantverksverksamheten skulle kunna vara. 

 

Den ordinarie hantverksverksamheten 

Undersökningen skiljer på hantverket som utförs på internernas arbetstid, det som här 

benämns som den ordinarie hantverksverksamheten, och på det privata hantverket. Det 

designpedagogiska projektet med tygpåsarna hade bland annat till uppgift att synliggöra vad 

internerna upplevde som meningsfullt med det praktiska skapandet i deras vardag. Det blev 

snabbt tydligt under projektet att den ordinarie hantverksverksamheten var något 

kommersiell. Att anstalten har en ekonomisk målsättning med internernas hantverk gav mig 

en känsla av verksamheten som en fabrik snarare än en plats för internerna att utveckla 

kunskap och generera god självkänsla. Inledningsvis grundades projektet med tygpåsarna på 

en uppfattning om att den delvis kommersiella ordinarie hantverksverksamheten var det enda 

forumet för skapande på anstalten. Det stod tidigt klart att deltagarna inte valde den 

kommersiella vägen med tygpåsarna. Istället arbetade samtliga deltagare på olika sätt mot 

någon som betydde mycket för dem. Denna någon kunde vara allt ifrån dem själva till husdjur 

eller barnbarn. Gemensamt för alla tygpåsar var alltså att de gjordes till en bestämd mottagare. 

       För att kunna tala om hantverk i en fängelsekontext krävs att den ordinarie 

hantverksverksamheten och det privata hantverket skiljs åt. De tjänar olika syften för 

internerna och bör därför refereras till som två olika företeelser. Projektet med tygpåsarna 

hamnar någonstans mitt emellan och som externt projekt skiljt från institutionen möjliggjorde 

det en position ifrån vilken hantverket på anstalten kunde kartläggas.  



 26 

Förlusten av frihet 

Fängelsestraffet syftar till att ta en människas frihet ifrån henne. Ursprungligen var syftet med 

denna frihetsberövande påföljd att fysiskt hindra kriminella från att begå nya brott. Idag syftar 

fängelsestraff till att förebygga brott på lång sikt.69 Detta sker exempelvis via olika 

behandlingsprogram, utbildningsverksamhet och arbete.70 Hur som helst är fängelsestraffet i 

grund och botten fortfarande en förlust av frihet. Foucault menar att förlusten av frihet som 

straff kan ses som det ultimata straffet då det är jämlikt, en förlust som har samma värde för 

alla människor.71 

       Hantverk är något som kan ses som något högst personligt. Att bygga upp något med sina 

egna händer; att välja material, form och mottagare blir i sig en personlig och kanske också en 

privat handling för den som skapar. Att sticka, virka eller på andra sätt från grunden tillverka 

något utan att för den delen ha någon som helst kontroll över vare sig material, form eller 

mottagare kan ses som en förlust av hantverksmässig frihet. Avidentifieringen av det 

personliga hantverket kan fungera som en form av kommersiellt straff. Detta straff gör 

tillverkaren anonym, hindrar denne från att ha ett personligt uttryck som utgångspunkt för sitt 

arbete och gör denne istället till en del av ett kommersiellt maskineri. Samtidigt understryker 

flera av internerna hur viktigt det är för dem att ha den ordinarie hantverksverksamheten till 

hands. De flesta menar att det får tiden att gå fortare och att de kan koppla av och tänka på 

annat. Att slutföra en beställning och veta att den kommer att köpas och användas av någon 

som valt ut just den, menar de ger dem bättre självkänsla och gör dem stolta.  

       Förlusten av frihet kan även spåras i tygpåsarnas individuella uttryck som i flera fall 

utmanande de situerade identiteterna på anstalten. Att berövas på personliga fysiska attribut 

såsom egna kläder och ägodelar kan bli ett sätt att avindividualisera en människa. Att flera av 

deltagarna valde att göra tygpåsar utifrån sin upplevda självbild tyder på en vilja att visa 

personliga intressen och estetik och utmanar på så sätt deras situerade identitet som interner. 

När Lisbet sa att ”här inne är vi alla samma” satte hon fingret på den anonymiserande 

kollektiva metod som genomsyrar mycket av kriminalvårdens verksamhet. Kriminalvården 

har till uppdrag att genom behandling och arbete leda människor bort från ett liv bland 

kriminalitet och missbruk, men genom anonymisering döljs individen och det som återstår är 

just personens kriminalitet.  

                                                
69 Kriminalvård i anstalt. Betänkande angivet av kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården, 
Statens offentliga utredningar 1971:74, s. 7. 
70 Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) s. 171. 
71 Foucault (1975/2003), s. 234. 
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Det privata hantverket 
 
Trots deltagarnas medvetenhet kring den ordinarie hantverksverksamhetens syften förvånades 

jag av det faktum att en övervägande majoritet av internerna föredrog det privata hantverket 

och saknade ett forum för personligt uttryck och skapande i sin dagliga verksamhet. Trots att 

internerna dagligen har möjlighet att arbeta med hantverk upplevde många av dem att det inte 

var stimulerande och några valde helt bort den ordinarie hantverksverksamheten. För dem var 

det mer lockande att packa lådor på arbetstid för att istället ägna sig åt det privata hantverket 

på fritiden. Undersökningen har haft som syfte att genom det designpedagogiska projektet 

undersöka hantverksverksamheten på anstalten, men det bör tilläggas att hantverk inte är för 

alla. Mona, som föredrar teckning framför stickning, kände inte att det fanns något utrymme 

för hennes kreativitet på anstalten, vare sig på arbetstid eller på fritiden.72 Projektet med 

tygpåsarna kan ses som ett förslag på en annan typ av verksamhet, en verksamhet som kan ta 

avstamp i hantverksmässiga metoder men som på nya sätt, inom ramen för skapande 

verksamhet, kan utgöra en plattform som passar många olika människor. Att hitta sätt att se 

på hantverk som något rörligt och föränderligt kan vara ett sätt att anpassa verksamheten till 

det breda klientel konstant passerar genom den svenska kriminalvården. 

       Att använda tygpåsen som en medierande artefakt var något som gjordes i stor 

utsträckning i projektet och blev ett sätt för internerna att skapa och upprätthålla relationer 

med familjemedlemmar. Tygpåsen är däremot inte ensam om att fungera som ett medierande 

redskap; mycket av det som stickas privat på anstalten följer ett liknande mönster och blir 

således viktiga instrument i upprätthållandet av relationer under fängelsetiden. Hantverk i 

traditionell bemärkelse må inte vara för alla, men kanske kan man i och med en bred och 

öppen syn på hantverk få med sig fler.  

       Foucault kallade fängelset för en lite dystrare verkstad.73 Jag upplever att undersökningen 

visar att fängelseverkstaden, med en väl anpassad och bred hantverksverksamhet, skulle 

kunna vara något annat. Det skulle kunna vara en plats för personligt uttryck, skapande av 

medierande artefakter och framförallt ett forum för meningsskapande aktiviteter som i 

längden kan leda till mindre destruktivitet och kriminalitet bland internerna.   

                                                
72 Intervju med Mona, 2010-11-02. 
73 Foucault (1975/2003), s. 235. 
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Slutdiskussion 
 

Kerstins ord ”allt jag har lärt mig har jag lärt mig på institutioner” har följt mig genom hela 

undersökningen, både under tiden på anstalten och efter. Den summerar på något sätt hela 

undersökningen på ett direkt och konkret vis. Den talar om kriminalvårdens uppdrag idag; om 

hur man i modern tid lär sig saker i fängelse. Påföljdsstraffen är inte längre till för att enbart 

fysiskt låsa in kriminella, utan en plats där man på lång sikt ska få människor att hitta ut ur 

destruktiva mönster och på så sätt minska brottsligheten i vårt samhälle. Undersökningen 

visar på hur viktigt det är med en flexibel, varierad och anpassningsbar verksamhet. Det 

handlar om att som intern se ett värde i det man gör, att hitta sätt att skapa mening med hjälp 

av olika verktyg. Människor är olika, alltså bör verksamheten vara bred i sitt utbud. Att 

erbjuda alternativa sysselsättningar och fritidsaktiviteter på anstalter innebär inte att 

internerna lever flott. Det innebär snarare att de i bästa fall hittar sin plats i en verksamhet 

som känns meningsfull och därifrån kan hitta ett sätt ut ur kriminalitet och missbruk, att känna 

att det finns ett alternativ.  

       Det handlar också om familjer. Familjen är speciellt viktig för den intagne under 

fängelsetiden och man bör inte underskatta dess betydelse i ett sådant här sammanhang. 

Många av internerna använde sitt hantverk som ett sätt att upprätthålla kontakt med sina nära 

och kära. Marianne, den intern som kanske lärde mig allra mest, använde sin tygpåse som ett 

redskap för att återuppta kontakten med sin dotter. Hon hoppades på att tygpåsen skulle ge 

dottern en annan bild av hur det var att sitta i fängelse och hon och de andra deltagarna gav 

även mig en annan bild av vad det innebar.  

       Undersökningen lyfter en del frågor och synpunkter kring anstaltens val av sysselsättning 

och arbete för internerna, men jag är samtidigt medveten om att mycket av verksamheten ser 

ut som den gör på grund av organisatoriska och ekonomiska faktorer.  

       Curt Cederström beskrev kriminalvården som en stor elefant och jag kan inte annat än att 

hålla med. Just på grund av denna gigantiska elefant blir jag övertygad om att pedagogens roll 

i det hela är mycket viktig. Pedagogens uppgift är att, i denna stora elefant, leda den lilla 

människan mot bättre tankar med hjälp av en flexibel och anpassningsbar 

hantverksverksamhet; ett rörligt hantverk som inte behöver stanna vid ett par stickor utan 

istället kan sticka iväg åt vilket håll som helst.  
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