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Fängelse, arbete, medier 

FREDRIK STIERNSTEDT 

Det här Det här kapitlet handlar om arbete och mer specifikt om medie-
arbete. Det var ett tema i min avhandling (2013), för vilken Göran Bolin var 
handledare och det är något jag sedan dess utvecklat i en rad publikationer 
och projekt. I Görans egen forskargärning löper medieproduktion och 
mediearbete som en röd tråd genom författarskapet, från avhandlingen Film-
bytare: videovåld, kulturell produktion & unga män (Bolin 1998) om unga, 
skräckfilmsintresserade mäns fanzineproduktion, via ett forskningsprojekt 
om TV-programmet Bingolotto som innehöll analyser av produktionspro-
cesser (Bolin & Forsman 2002) till intresse för det arbete som bedrivs i medie-
industrierna för att samla ihop, beräkna, övervaka och producera publiken 
och publikvaror i de digitala mediernas tid (Bolin 2011).  

Jag kommer i det här kapitlet att belysa en form av mediearbete som 
tidigare inte rönt någon större uppmärksamhet i medieforskningen. Det är 
det medierelaterade arbete och den produktion som historiskt sett har skett, 
och alltjämt sker, i fängelser och som utförs av fångar. Alla de medie- och 
kommunikationssystem, de infrastrukturer som omger oss och som vi an-
vänder varje dag – åtminstone delvis – har skapats, monterats och möjlig-
gjorts genom fångars arbete. De medier som Ithiel de Sola Pool (1983) med 
en inflytelserik formulering kallat för technologies of freedom, har alltså, något 
paradoxalt, också sin grund i ofrihet och fångenskap. Förutom att kapitlet 
belyser och dokumenterar något av denna hittills oskrivna mediehistoria 
kommer jag också att diskutera vad vi kan dra för generella lärdomar av 
exemplet med fångars mediearbete. 

Produktion och arbete som forskningsområde 

Man kan fråga sig varför medievetenskapen överhuvudtaget ska bry sig om 
frågor om produktion och arbete. Jag tror att det är möjligt att på ett över-
gripande plan besvara denna fråga på åtminstone två olika sätt. 

Det första svaret är att ett studium av mediearbete lär oss något generellt 
om arbete som sådant. Visserligen är arbete i medieindustrierna en ganska 
speciell verksamhet som har präglats av något annorlunda organisationsfor-
mer och strukturer än mycket annat lönearbete i den kapitalistiska världen. 
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Det har funnits – och finns alltjämt – marknadsmässiga och ekonomiska skäl 
att erbjuda de anställda en högre grad av autonomi och självbestämmande i 
denna sektor än i många andra former av produktion (Hesmondhalgh 2013). 
Det är också en form av arbete som beskrivits som inte bara ”coolt” och 
”kreativt” utan också mer egalitärt och informellt organiserat än många 
andra former av arbete (Gill 2002). Samtidigt har det förts fram argument att 
medie- och kulturindustrierna är föregångare för organisationsformer och 
sätt att ordna lönearbete på som sedan fått spridning i ekonomin mer gene-
rellt och som bidragit till den tendens av prekarisering av arbetet som skett 
under de senaste decennierna. Flexibilitet, tillfälliga anställningar, perioder 
av oavlönat arbete, betydelsen av personliga nätverk för att få jobb, betonin-
gen på självförverkligande och personlig identifikation med arbetet, upp-
luckrade gränser mellan fritid och arbetsliv – alla dessa trender och tendenser 
har en längre historia i de ”kreativa” näringarna än i arbetslivet generellt, men 
har under de senaste decennierna fått en stor spridning i hela lönearbetet. 
Om man på så vis tänker sig arbetet i medie- och kulturindustrierna som ett 
laboratorium där nya modeller för att organisera lönearbete prövas ut, blir 
det då ett argument för varför det är viktigt att studera detta arbete närmare.  

Det andra svaret, som är det mer medievetenskapliga, är att vi genom att 
studera arbete och produktion lär oss något om medierna och deras i roller 
och funktioner i samhälle och kultur. ”Författarens död och läsarens födelse” 
med Barthes och Foucault i det sena 1970-talet innebar förvisso att frågor om 
upphov, ursprung och intention på många sätt förpassades ur kulturveten-
skapen, till förmån för frågor om meningsskapande, läsning och tolkning. 
Mycket medievetenskaplig forskning under 1980- och 1990-talen samlades 
också kring skärningspunkter mellan användare och texter i vardagslivet. 
Inte minst under Görans formativa år i forskarutbildning på 1990-talet var 
en sådan ”cultural studies”-tradition stark i den nordiska medieforskningen. 
Men samtidigt har det, inom medievetenskapen, alltid funnits strömningar 
som intresserat sig för ”inkodning” eller produktion av medier.  

I relation till journalistikforskning har frågor om nyhetsvärdering, selek-
tion och redaktionella principer och beslutsgångar exempelvis varit ett liv-
aktigt fält (se t ex Löfgren Nilsson 1999). Men även i annan medieforskning 
har intresse riktats mot upphovspersoner och intentioner. Dock har den indi-
viduella ”auteuren” eller producenten sällan varit i fokus i sådana studier och 
biografisk forskning om enskilda medieproducenter har inte varit någon 
dominerande genre i medieforskningen. Det finns också goda skäl till det. 
Produktionsprocesser i medierna är sällan entydigt dominerade av en upp-
hovsperson utan snarare kollektiva och komplexa processer som innefattar 
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en mängd olika aktörer. Teoretiskt innebär det att studier av produktion och 
arbete i medierna ofta utforskat detta som sociala processer bestämda av so-
ciala krafter. Till exempel har Pierre Bourdieus fältteori används för sådana 
studier, liksom politisk-ekonomisk teori eller andra liknande perspektiv som 
flyttar fokus från individer och deras intentioner och livslopp till sociala och 
kulturella strukturerande krafter i medieproduktionen. Samtidigt delar mycket 
av forskningen om medieproduktion och arbete i medierna den grundläggan-
de premissen – med exempelvis biografiskt orienterade tillnärmningar – att 
det som händer i produktionen, och de intentioner och krafter som spelas ut 
där, på något sätt har betydelse för mediernas innehåll och de sätt varpå de i 
sin tur bidrar till att organisera tid, rum, kommunikation och meningsska-
pande i samhället. 

En viktig fråga för dem som intresserar sig för arbete och produktion i 
relation till medier är förstås hur detta område skall avgränsas: Vad är medie-
produktion? Vad är mediearbete? Och vad är det inte? Frågorna är i sig inte 
nya, men har fått förnyad aktualitet genom mediernas utveckling. I den 
digitala eran blir gränser mellan producenter och konsumenter allt mer fly-
tande; liksom i radiomediets barndom (se Brecht 1999) är de flesta samtida 
medieteknologier för mediekonsumtion (t ex datorer, smarta telefoner, läs-
plattor osv) också teknologier för produktion. Tack vare digitala plattformar 
kan dessutom medieproduktioner distribueras allt lättare, från din egen hand-
hållna medieapparat och direkt till potentiellt sett stora publiker (se Bolin 2011 
för en diskussion). Även om vi begränsar medieproduktion genom att tala 
om mediearbete, vilket förutsätter en ekonomisk maktrelation (arbete i ett 
kapitalistiskt samhälle) är avgränsningen av mediearbetet inte självklar. Kan 
det till exempel vara ett slags ”arbete” att klicka, länka, likea, ladda upp 
innehåll och att röra sig i digitala plattformsmiljöer (eftersom det onekligen 
är den verksamheten som skapar ekonomiska vinster för plattformsföre-
tagen)? (ibid.). Och var ska gränserna för mediearbete dras? Är det bara de 
symbolproducerande och expressiva formerna av arbete (journalister, blog-
gare, TV-producenter, art directors osv.) som ska uppfattas som mediearbe-
tare (som t ex David Hesmondhalgh har argumenterat för)? Eller bör denna 
kategori också innefatta anställda på call centers, de som levererar catering-
maten till TV-inspelningar eller de kinesiska fabriksarbetare som bygger våra 
mobiltelefoner? (Fuchs 2014). En diskussion kring dessa svåra frågor – vars 
svar har både vetenskapliga, praktiska och politiska implikationer – har rasat i 
medieforskningen under det senaste decenniet och Göran har i högsta grad 
varit delaktig i en sådan diskussion (se t ex Bolin 2005; 2012).  
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För den som bläddrar genom litteraturen om medieproduktion och me-
diearbete är det uppenbart att den absoluta huvuddelen av denna forskning 
handlar om och är formulerad i relation till en ”smalare” definition av medie-
arbete. Symbolproducerande, expressivt, kreativt lönearbete i de traditionella 
medieindustrierna dominerar studierna. Även om jag själv gjort mig skyldig 
till detta smala fokus i mycket av min egen forskning (se t ex Stiernstedt 2013) 
så tror jag att vi har mycket att vinna på att bredda denna definition av 
mediearbete och att betrakta även andra saker än ”kreativa” och symbolpro-
ducerande verksamheter som mediearbete. Vicki Mayer (2011) har här gjort 
en pionjärgärning med sin studie av arbete ”below the line”; i vilket hon inklu-
derar såväl de fabriksanställda som bygger TV-apparater, praktikanter som 
kokar kaffe, ungdomar som arbetar med casting som manusförfattare och pro-
ducenter i sin studie av TV-produktion. Det finns förvisso politiska och tak-
tiska skäl som gör att det också kan vara produktivt att bredda definitionen 
av arbete; att på så sätt visa vilka gemensamma problem (prekarisering och 
ökad otrygghet t ex) som finns i olika typer av mediearbete och således vilka 
gemensamma intressen som finns bland arbetare i olika delar av mediernas 
”värdekedja”. På så sätt kan forskningen också peka framåt mot en gemen-
sam organisering av denna breda grupp av personer och yrken som är inblan-
dade i att skapa och reproducera samhällets kommunikationsresurser. Så 
föreställer sig t ex Christian Fuchs (2014) poängen med en bred definition av 
mediearbete. Men bortom sådana politiska och taktiska överväganden finns 
också kunskapsmässiga och vetenskapliga vinster för den som vill pröva att 
inkludera fler verksamheter och grupper i definitionen av mediearbete, något 
jag ska återkomma till i kapitlets avslutande delar.  

Att bredda vad vi menar när vi talar om mediearbete blir också påkallat i 
och med det ökade intresset för infrastrukturer inom medieforskningen 
(Larkin 2008, Parks & Starosielski 2015). Detta intresse innebär att symboler 
och texter inte nödvändigtvis står i centrum i forskningen utan att artefakter 
som satelliter, kablar och nätverk blir studieobjekt, och att deras förmåga att 
bära signaler, organisera tid och rum, sätta gränser och skapa möjligheter 
fokuseras i forskningen. Infrastrukturer är nu inte bara ting, de innefattar 
också en rad praktiker. Satelliter måste försättas i omloppsbana (av någon), 
kablar måste läggas (av någon) och nätverk måste kopplas samman (av 
någon) – och de måste ständigt övervakas och underhållas (av någon) för att 
inte sluta fungera. Infrastrukturer implicerar en mängd – ofta osynligt – 
arbete. I detta sammanhang blir ett fokus på arbete också en möjlighet att 
teoretisera och beforska frågor om makt”, då konfliktrelationen arbete/kapi-
tal på så sätt uppenbarar sig i relation till mediernas infrastrukturer. 
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Fängelsearbete som mediearbete 

Det här kapitlet handlar om ett specifikt exempel på mediearbete som sker 
långt ifrån vad vi traditionellt uppfattar som medie- och kulturindustrierna 
och avlägset från det kreativa och ”självförverkligande” arbete som kan vara 
en realitet för de mer gynnade delarna av den kreativa klassen. Arbetet som 
står i centrum i det här kapitlet sker inte bara ”below the line” (med Vicki 
Mayers formulering) utan också ”behind bars”; i fängelser, av fångar. 

Intresset för att studera relationen mellan arbetet i fängelser å ena sidan 
och medier och kommunikation å den andra kom när jag stötte på en fotnot 
i en snart trettio år gammal, svensk avhandling i kriminologi. Hanns von 
Hofer (1993) skriver i sin studie Fängelset: uppkomst – avskräckning – inka-
pacitering, helt kort och i förbigående om hur både kanalsystemet, järn-
vägarna och telegrafen till stor del byggts av fångar. Här väcktes en nyfiken-
het: om fångar spelat en sådan roll i tillkomsten av tidiga medie- och kommu-
nikationssystem, hade de också haft något att göra med senare medie- och 
kommunikationteknologier? Och kunde det vara så att de fortfarande idag 
spelar en roll för utvecklingen och konstruktionen av våra medier? När jag, 
tillsammans med Anne Kaun, inom ramen för forskningsprojektet Prison 
Media, började undersöka frågan fann vi att svaren på dessa frågor är: ja. I 
vad som följer i detta kapitel ska jag utveckla svaren på dessa frågor.  

Texten har följande struktur: jag inleder med en kortfattad historisk över-
blick över arbete och straff med fokus på det svenska, moderna fängelse-
systemet, från 1800-talets mitt fram till idag. I kapitlets andra del kommer jag 
så att gå igenom de olika former av mediearbete som förekommer – och 
historiskt har förekommit – i svenska fängelser och diskutera den s.k. ”arbets-
driftens” bidrag till det svenska mediesystemet. I den tredje delen av kapitlet 
tar jag kortfattat att diskutera vad digitalisering och nya medier kan innebära 
för fångars produktion i samtida fängelser. Texten avslutas sedan med några 
reflektioner kring ävad medievetenskapen skulle ha att vinna på att bredda 
och nyansera såväl de empiriska studierna och teoretiska modellerna av 
mediearbete för att synliggöra fler typer av mediearbete. 

Arbete och straff i det moderna fängelsesystemet 

Fängelsestraff, frihetsberövande och arbete har ofta varit sammanlänkade 
genom historien. På fästningar och i spinnhus, på galärskepp, i gruvor, i kvar-
nar och på bomullsplantager har dömda brottslingar fått slita i sitt anletes 
svett för att sona sina brott. Som den institutionsvane Jalmar Tornklint, 
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redaktör för Hall-fångarnas tidning Hallbladet, skriver i sin debattbok För-
troende för fångar (1971): ”fången konstruerades för arbetets skull” (s. 32).  

I den klassiska studien Punishment and Social Structure (1939) visar Georg 
Rusche och Otto Kirchheimer hur förändringar i olika samhällens ekono-
miska organisation genom historien har bidragit till utvecklingen av olika 
slags ”straffregimer”. Slavarbete var en dominerande form i antikens samhäl-
len, bötesstraffet dominerade under medeltiden, medan straffarbete blev en 
central del av merkantilismens socialpolitik. Det är en tid som präglas av ”den 
stora inlåsningen” och straffarbetet var centralt för den tidigkapitalistiska 
ekonomins funktionssätt.  

Vid 1800-talets ingång och i och med den framväxande industrialismen 
skedde en förändring: det hårda kroppsarbetet började nu – av vissa – betrak-
tas som både inhumant och ineffektivt. Men än mer centralt var att straff-
arbetet alltmer spelat ut sin roll i samhällsekonomin. Fångarnas arbete ansågs 
tvärtom ha skadliga effekter på den kapitalistiska arbetsmarknadens funk-
tionssätt. I tidskriften Vård & Vakt uttrycks denna ståndpunkt tydligt i en 
artikel från år 1908:  

Fångarnas arbete utgör en skadlig konkurrens på arbetsmarknaden. Tre hun-
dra fångars sysselsättning i skrädderi kan innebära tre hundra arbetslösa 
skräddare ute i samhället (citat ur Lundberg 1997, s. 59).  

Istället växte en ny bestraffningsideologi fram. Häri betonades vård istället 
för straff och fångarnas väg till bättring och möjliga återinträde i samhälls-
gemenskapen kom att gå genom självrannsakan och personlig omvändelse, 
snarare än genom arbete. Denna nya ideologi materialiserades i det s.k. kvä-
karfängelset, eller Philadephia-systemet. Detta system utvecklades av kväkar-
na i nordöstra USA och en stark betoning låg på sådant som av denna reli-
giösa grupp betraktades som ideal: avskildhet, tystnad och introspektion. De 
fängelser som uppfördes enligt denna modell var s.k. cellfängelser, där fån-
garna levde i enskilda celler, placerade i korridorer på ett sådant sätt att 
övervakning lätt lät sig göras. Jeremy Benthams (1791/2001) berömda pan-
opticon kan sägas vara en variant av ett sådant fängelse. I dessa fängelser levde 
de intagna i fullkomlig total tystnad inlåsta i individuella celler och arbetade 
inte, och detta ansågs av många vara en humanisering av fånghanteringen.  

Det dröjde dock inte länge innan de stora nackdelarna med kväkar-
fängelset uppenbarades. Isoleringen, overksamheten, tystnaden, avsaknaden 
av all stimulans och mänsklig kontakt drev fångar till galenskap. De psykiska 
ärren blev stora för många av dem som genomlevt denna typ av bestraffning, 
och självmordsfrekvensen var betydande.  
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Den modell som kom att bli dominerande i Europeiska fängelser var det 
s.k. Auburn-systemet, som hade utvecklats i New York i USA. Detta system 
var snarlikt Philadelphia-systemet och innefattade också en hög grad av tyst-
nad och avskildhet, men till skillnad från i Philadelphia-systemet tilläts 
fångarna att arbeta, i gemenskap, under dagtid. Arbetet skedde huvudsak-
ligen innanför fängelsets murar i särskilda verkstäder och blev under 1800-
talets gång alltmer industriellt till sin karaktär. Många stadsfängelser upp-
fördes i Sverige vid 1800-talets mitt och Auburn-systemet var det ideal som 
låg bakom dess konstruktion: de var således cellfängelser där de intagna levde 
i stor avskildhet från varandra. Även om Auburn-systemets tystnadstvång, 
starkt religiösa prägel och relativa avsaknad av kontakt mellan fångarna 
avvecklades vid 1800-talets slut blev verkstadsarbetet kvar i fängelserna och 
har så varit sedan dess. 

Den moderna arbetsdriften i svenska fängelser kom till genom ett kungligt 
regleringsbrev år 1904. Innan dess hade fängelsets arbete anordnats ad hoc och 
förtjänsterna hade kommit fängelsedirektörerna och fångvaktarna till del, sna-
rare än att tillfalla statskassan. Motståndet mot en professionaliserad arbets-
drift var därmed av förklarliga skäl utbrett bland fängelsepersonalen och för-
lusten av förtjänster på fångarbetet användes t o m som ett argument för höjd 
lön av fångvaktarnas fackförening i en avtalsrörelse på 1910-talet (Lundberg 
1997). Arbetet i fängelserna organiserades framförallt i mekaniska verkstäder 
och snickeriverkstäder, men även tvätteri, sömnad och lantbruk var vanliga 
näringsgrenar. Ett stort antal ”verkmästare” anställdes i fängelserna för att 
leda arbetet och utbilda fångarna i nödvändig yrkeskunskap. Från och med 
1946 och den lag om verkställighet som då trädde i kraft ålades fängelserna 
skyldigheten att ge varje intagen möjlighet att under fängelsetiden erhålla 
kunskaper som denne kunde ha nytta av efter frigivningen och som kunde 
underlätta dennes återanpassning till samhällslivet, vilket ytterligare under-
strök arbetets betydelse som en del av kriminalvården (Lamroth 1990).  

Mediearbete i fängelse under 1900-talet och idag 

När man tänker på det arbete som utförs i fängelser kanske man inte i första 
hand föreställer sig att det har med medier att göra. Arbetsdriften, eller Krim-
Prod, som denna verksamhet numera kallas inom Kriminalvården i Sverige, 
innefattar också en mångfald av olika arbetsuppgifter. De har dock det 
gemensamt att det ofta handlar om enklare arbete av manuell karaktär som i 
de flesta fall inte kräver några djupare förkunskaper. Inom Kriminalvården 
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har arbetsdriften under 1900-talet varit indelad i tre sektioner: en jordbruks-
del, en skogsbruksdel och en industridel. Det som står i centrum här är den 
sistnämnda: de former av verkstads- och industriarbeten som ägt rum innan-
för fängelsemurarna. Idag har denna produktion också ett eget varumärke, 
Made In Jail, för att marknadsföra sina produkter. 

Den period som jag kommer uppehålla mig vid här sträcker sig från slutet 
av andra världskriget fram till idag och kan i sig sägas utgöras av två distinkta 
perioder, kopplade till olika konkreta samhälleliga behov och till olika sam-
hällsekonomiska regimer.  

Den första av dessa perioder (ca. 1940–1980) hänger samman med den 
moderna statsförvaltningens framväxt och är förbunden med krav och behov 
som finns i det senkapitalistiska eller ”monopolkapitalistiska” samhälle som 
växer fram efter andra världskriget och som domineras av stora, byråkratiskt 
organiserade organisationer och företag. Den andra perioden (ca. 1980–) hän-
ger samman med det nyliberala samhällets framväxt, globalisering och digi-
talisering, vilket också satte avtryck i arbetsdriftens organisation i fängelserna. 

Att försörja statens och storföretagens kommunikationsbehov  
Det finns lång tradition av medieproduktion i svenska fängelser: de intagna 
har publicerat egna tidningar och skrivit poesi och prosa men det har också 
förekommit en livaktig produktion av tecknat material, inte minst av erotisk 
karaktär. Tidningen Hallbladet startade redan på 1940-talet och under de näst-
kommande decennierna dök fångtidningar upp på i stort sett alla större 
anstalter i Sverige, med namn som Kårridåren, Cell-Stoff eller Högsbo Crime 
News.1 Redaktionerna sattes samman av de intagna själva och tidningarna höll 
ofta anmärkningsvärt hög kvalitet, inriktade på nyheter, debattinlägg, häls-
ningar till fångarna, humor och kåserier. Såväl Kåkbladet som Hallbladet 
innehöll också en stor del mer seriöst material, i form av kriminalpolitiska 
debattinlägg och en kritisk diskussion av kriminalvården. Personal från myn-
digheten och politiker medverkade regelbundet med texter i dessa stencilerade 
publikationer. Traditionen med fångtidningar har idag i stort upphört. Dels 
kanhända på grund av att mediemiljön i svenska fängelser blivit mer rikhaltig 
och att efterfrågan på tidningarna minskat, men sannolikt också på grund av 
en mer repressiv hållning från Kriminalvårdens sida, under generaldirek-
tören Lars Nyléns ledning i början av 2000-talet (Eriksson 2017). 

— 
1 Från 1960-talet och framåt hade man på de större anstalterna också egna radiostationer 
som sköttes av fångarna, via vilka nyheter och musik distribuerades i interna, slutna 
radiosystem över anstalten. 
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Tidningsproduktion och annan medieproduktion på anstalterna räknas 
inte som en del av arbetet, utan är något som de intagna får sysselsätta sig 
med på fritiden. Dock kan man notera att frågan om arbete diskuteras livligt 
fångarnas egna tidningar, i princip genomgående utifrån ett kritiskt perspek-
tiv. I den tidning som utkom på anstalten Hall – Hallbladet – kan man t ex i 
julnumret 1964 läsa inte mindre än två längre arbetskritiska artiklar skrivna 
av intagna, där den s.k. ”storindustrialiseringen” av anstalten kritiserades av 
signaturen Cheminau:  

Ty i all ära denna nu storindustrialisering som har skett på Hall så hjälper den 
oss ej efter vårt utgångna straff, den hjälper kanske Er [fängelseledningen] i 
att arbete finns för alla etc. men oss hjälper den inte då friheten är ett faktum 
och arbete ska anskaffas utanför. (Hallbladet julen 1964) 

Och några månader senare publiceras ett långt kåseri under rubriken ”Små, 
små stänk av ironi” som handlar om att Kriminalvården borde skaffa sig en 
”PR-man” (något som blev allt vanligare i samhället vid denna tidpunkt) för 
att se till att det inte blir arbetsbrist i fängelserna, genom att locka människor 
till att begå brott så att det ska kunna bidra till produktionen innanför mu-
rarna: ”Lönen är inte så hög – men man får betänka att det handlar om vård”, 
avslutas kåseriet sarkastiskt (Hallbladet, midsommar 1965). 

Vad innebar då ”storindustrialisering” som Cheminau refererar till i sitt 
kåseri? Vad som avses är förmodligen den tilltagande professionaliseringen 
av arbetsdriften efter 1946 års strafflagsreform, som gjort verkstadsarbetet till 
en ännu mer central del av verksamheten i kriminalvården. De nya anstalter 
som byggdes under 1950- och 60-talen (totalt 14 stycken) hade bättre och 
mer ändamålsenliga verkstadslokaler än de äldre fängelserna. Samtidigt 
ökade kundkretsens storlek. 

I kundregistren från denna period2 (50-60-70-tal) hittar man framförallt 
stora statliga och privata företag samt statliga förvaltningar av olika slag. Det 
mesta av arbetet på anstalt är inte relaterat till medier och kommunikation. 
Men precis som straffarbete i tidgare epoker använts för att bygga upp sam-
hällets kommunikationsinfrastruktur, så var åtminstone en del av fångarnas 
produktion inriktad på kommunikation och medier, och mer precist på 
teknologier för arkivering, distribution och förmedling av information. Det 

— 
2 Uppgifterna i detta stycke kommer från följande källor: Kriminalvårdsstyrelsens arkiv, 
arbets- och utbildningsavdelningen. Koncept 1972–1975, Kriminalvårdsstyrelsen – Cent-
rala Planeringsgruppen: Koncept 1973; Kungliga Fångvårdsstyrelsen: Arbetsbyrån – rap-
porter 1958–1962; Kundregister Kriminalvården 1970–1975. 
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vill säga sådant som krävdes för att organisera olika former av kommunika-
tion i ett samhälle som präglades av svällande byråkratier (såväl statliga som 
privata) och offentliga välfärdssysstem.  

De byråkratiska organisationerna efter andra världskriget behövde infra-
struktur för att fungera: bokhyllor, arkivskåp, skrivbord, stolar, mappar, pär-
mar och register behövde tillverkas i stora mängder; och fängelserna tillhanda-
höll härvidlag billig arbetskraft. Pärm och kuverttillverkning var viktiga områ-
den inom Kriminalvården, liksom kontorsmöbler av olika slag. Även det 
snabbt växande utbildningsväsendet under efterkrigstiden behövde möble-
ras: universitetsbibliotek och klassrum behövde hyllor, bänkar och pulpeter. 
Även här levererade arbetsdriften inredningen till den framväxande väl-
färdsstaten. Svenska fångar underhöll t ex hela den svenska statsförvalt-
ningens behov av bokhyllor och de levererade 5 000 hyllor varje år (Sociala 
Meddelanden, nr. 1-2, 1962).  

 
 

  
 

 

 

 

Ur arbetsdriftens orderböcker 1970. 42 000 distanspålar beställs av Televerket.  

Bland beställarna under denna period hittar vi dock också ett flertal ren-
odlade medie- och kommunikationsföretag. Det är i sig inget förvånande 
eftersom medie- och kommunikationsbranschen i Sverige, under denna pe-
riod, var starkt dominerad av stora statliga företag (Televerket, Posten) eller 
semi-statliga organisationer (som t ex Sveriges Radio och Sveriges Tele-
vision). Framväxten av den moderna, storskaliga förvaltningen och de stora 
byråkratiskt organiserade företagen under efterkrigstiden ställde allt större 
krav på kommunikationsinfrastruktur av detta slag (post, telefoni). Det fanns 
också en rad privata företag bland kunderna som t ex Svensk Filmindustri 
och Ericsson. Fångarnas bidrag till den växande medie- och kommunika-
tionsbranschen i Sverige handlade även här i första hand om dess hårdvara: 
fångarna byggde infrastruktur och teknologier som krävdes för att distri-
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buera information och kommunikation i samhället. Telefonstolpar, elektro-
nik till telefonväxlar, kablar, kuvert och postväskor var t ex bland de pro-
dukter som beställdes från arbetsdriften. På en av de svenska anstalterna 
fanns under en period också en reparationsverkstad för TV- och radioappa-
rater och vidare var tryckeriverksamhet förekommande på svenska anstalter. 
Mest känt härvidlag är tryckeriet på Långholmens fängelse i Stockholm, som 
dock stängdes redan under 1960-talet. I fängelsetryckerierna produceras 
internt material för bruk inom Kriminalvården, men här trycktes också blan-
ketter, offentliga dokument, kataloger och tidskrifter (Rudstedt 1972).  

En inventering av orderböcker, årsrapporter och statistik om arbetsdriften 
under efterkrigstiden visar alltså, på ett övergripande plan, att kommunika-
tions- och medieinfrastrukturer byggdes upp och underhölls med fångarbete. 
Den exakta omfattningen av detta ”mediearbete” och vilken betydelse det 
egentligen haft för efterkrigstidens kommunikationsinfrastruktur behöver 
dock belysas genom ytterligare empiriska studier. Arkivmaterialet är härvid-
lag både omfattande och svårtillgängligt, men redan mot bakgrund av de 
nedslag i arkiven som här har redovisats kan man konstatera att fångars bi-
drag till efterkrigstidens kommunikationer inte varit helt obetydligt. 

Strukturomvandling och fångkamp: nedgång för arbetsdriften 
Under 1970-talet förändrades arbetsdriften i fängelserna.  

En tilltagande internationalisering av det ekonomiska livet innebar att en 
generell ”strukturomvandling” ägde rum i den svenska ekonomin. Tillverk-
ningsindustrin – både innanför och utanför murarna – drabbades hårt av 
denna omvandlingsprocess, då en rad framför allt enklare tillverkning out-
sourcades till låglöneländer, framförallt i Asien. (Kindgren & Littman 2015). 
Även många av kunderna som tidigare anlitat fångar för tillverkningsarbeten 
vände sig nu till denna nya arbetsmarknad. Båda dessa förändringar i sam-
hällets ekonomiska liv, som båda är delar av övergången till en nyliberal eko-
nomisk-politisk regim, bidrog till att göra det allt svårare att hitta kunder till 
KrimProd – och därmed arbete till fångarna.  

Samtidigt rasade den s.k. fångkampen. År 1966 bildades KRUM – riksför-
bundet för kriminalvårdens humanisering. En lång rad krav på förbättringar 
restes av fångarna själva, i allians med aktivister och akademiker utanför 
murarna. Strejker och andra manifestationer organiserades på en lång rad 
anstalter. Bland annat krävde fångarna bättre ersättning för sitt arbete och 
mer meningsfull sysselsättning (Adamson 2006). Experiment med mark-
nadsmässiga löner i arbetsdriften skedde också under 1970-talet (Åman 
1976). I den stora statliga utredningen om kriminalvården från 1970-talets 
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första år föreslogs vidare en rad förbättringar, t ex större möjligheter till ut-
bildning och till andra sysselsättningar (förutom verkstadsarbete) i fängel-
serna (SOU 1971:74; SOU 1972:64). Det var i och med den av utredningen 
följande kriminalvårdsreformen som begreppet rehabilitering introduceras i 
kriminalvården och fritidsledartjänster inrättas på anstalterna. Samtidigt 
innebar professionaliseringen av arbetsdriften, med starkare fokus på arbets-
miljö och arbetarskydd samt marknadsmässiga löner, att den stora konkur-
rensfördelen med fångarbete (att det är billigt) till viss del gick förlorad. Dessa 
båda parallella skeenden (strukturomvandling och fångkamp) minskade så-
ledes efterfrågan på fångars arbete och möjligheten för anstalterna att erbjuda 
verkstadsarbete till de intagna.  

Verkstadsarbete i fängelse, här från Kumlaanstalten. Bild: Riksarkivet. 

Under 1980-talet rapporteras ständiga problem med arbetsdriften. Samtidigt 
som den centrala myndigheten (Kriminalvården) krävde bättre lönsamhet 
och fler kunder, minskade istället efterfrågan på fångarnas arbetskraft. I 
anstalternas årsberättelser från 1980-talet är problemen i arbetsdriften ett 
ständigt återkommande tema och anstaltsdirektörerna använder årsrappor-
terna för att kritisera myndighetsledningen i denna fråga, som exempelvis här 
i årsrapporten för Hällby kriminalvårdsanstalt verksamhetsåret 1987/1988, 
som inleds med följande stycke författat av direktören själv: 

Det gångna året har i stort sett förflutit utan störningar men dock har vissa 
problem visat sig i full blom. Det är i första hand verkstadsdriften som har 
haft svårigheter att hålla produktionen igång […] Det krävs omedelbara åt-
gärder att rätta till denna situation. Vi kan inte acceptera att den centrala 
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myndigheten ställer ökade krav på produktion och samtidigt inte gör någon-
ting att möjliggöra att ökad produktion blir verklighet. Om vi på allvar skall 
tro på allt prat om vikten av nollresultat måste vi ha ett konkret bevis att man 
menar allvar genom att ge oss möjlighet till att uppnå nollresultat här på 
stället. (Årsrapport för Kriminalvårdsanstalten i Hällby, s. 1) 

Ett problem som också ständigt återkommer är den låga produktiviteten. 
Den beror dels på återkommande arbetsvägran (det som kallas för ”passivitet 
i verkstäderna”). Detta problem har präglat arbetsdriften under hela det 
moderna fängelsets historia och redan i den gamla Kungliga fångvårdsstyrel-
sens rapporter från det som då hette arbetsbyrån påtalas bristen på disciplin 
och arbetsmoral på anstalterna.  

Det passiva mediearbetet i ”smarta fängelser” 

Även om 1970- och 80-talen innebar vissa svårigheter i produktionen så 
stannade arbetet naturligtvis inte av. Runt millenniskiftet uppgick arbetsdriften 
till omkring 2.1 miljoner arbetstimmar, eller 1 300 årsarbetskrafter (Bergdahl 
2000). I och med en omorganisation år 2015 kom arbetsdriften också att sam-
ordnas nationellt, istället för att hanteras av varje enskild anstalt, vilket innebar 
att ökad specialisering, ökade marknadsföringsinsatser och en förbättrad eko-
nomi i arbetsdriften (Kriminalvården 2017). De kunder som tidigare beställt 
varor från Kriminalvården finns i viss utsträckning kvar och ännu idag, t ex 
tillverkar arbetsdriften fortfarande bokhyllor och andra kontorsmöbler och 
år 2018, hittar vi en lång rad medieföretag i KrimProds kundregister. Det är 
t ex vanligt att fängelseinteriörer och fångkläder som ska användas i TV- eller 
filmproduktioner tillverkas av fångar i fängelseverkstäder. Däremot saknas 
idag de stora statliga företag som i den tidigare perioden dominerade: posten 
och televerket (vilka numera endast är delvis statligt ägda).  

Men det finns också fog för att tala om ett nytt slags fängelsearbete som 
vuxit fram i och med digitaliseringen och som anknyter till diskussionerna 
om den alltmer otydliga gränsen mellan medieproduktion och medieanvänd-
ning i samhället generellt (Bolin 2011; 2012; Napoli 2010). Om ”passivitet i 
verkstäderna”, som vi såg ovan, historiskt sett varit ett problem i arbetsdriften 
(antalet passiva timmar rapporterades årligen till den centrala myndigheten) 
bygger det nya arbetet i fängelserna just på att fångar bara ”är” och utan att 
direkt utföra några arbetsuppgifter kan de ändå bidra till en slags produktion. 
Medieforskaren Mark Andrejevic (2002) har myntat uttrycket ”the work of 
being watched” för att beskriva hur digitala och sociala medier fungerar. De 
digitala medieplattformarnas affärsmodell går ut på att övervaka användarna 
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och samla in en mängd data om dem, som de sedan säljer vidare till annon-
sörer eller andra s.k. ”tredje parter” för att tjäna pengar. Att användarna låter 
sig övervakas kan på så sätt beskrivas som en form av produktivt arbete, 
eftersom det är vad som skapar ekonomiska vinster (mervärde) i den digitala 
medieekonomin. 

På ett liknande sätt har fångars tillvaro i fängelse – som alltid präglats av 
övervakning – kunnat göras produktiv, eftersom den data som de genererar 
kan användas i produktiva syften. T ex som en form av utvecklingsarbete i 
arbetet med att ta fram nya och förbättrade teknologier för övervakning och 
kontroll. Fängelset kan på så sätt förstås som en slags experimentverkstäder 
för digital medie- och övervakningsteknologi, i vilka de intagna bidrar med 
oavlönat ”arbete”.  

I och med digitaliseringen av fångvården har denna dimension av fängel-
serna blivit allt viktigare och digitaliseringen av fång- och kriminalvård går 
snabbt framåt i hela världen. Att bygga s.k. ”smarta fängelser”, i vissa fall helt 
utan mänsklig vaktpersonal, som använder sig av AI och maskininlärning, 
har under de senaste åren påbörjats i flera länder runtom i världen. Utveck-
lingen har kommit längst i Asien, men även i Sverige pågår just nu arbetet 
med att utveckla och implementera ”smart” s.k. krimtech i Kriminalvården. 

Kumlas centralvakt under 1960-talet. Nu hade medieteknologier för övervakning så smått 
börjat användas i svenska fängelser, men det skulle dröja fram till 1970-talet innan den 
s.k. ”teletekniken” inkluderas fullt ut i Kriminalvårdens verksamhet. Bild: Riksarkivet. 
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Att att använda medieteknologier för övervakning av fångar är förstås i sig 
inget nytt. Det var med uppförandet av de nya riksanstalterna, som exem-
pelvis Kumla, som nya medieteknologier för övervakning introducerades i 
stor skala i svenska fängelser, men ända fram till det tidiga 1970-talet var 
tekniska s.k. ”teletekniska” övervakningssystem inte allmänt inlemmade i 
den svenska kriminalvården. I Kriminalvårdsstyrelsen Koncept 1973-07-16 
kan man exempelvis läsa att:  

De moderna, slutna anstalterna är utrustade med ett dyrbart och komplicerat 
stark- och svagströmssystem för bl a larmanordningar, kontrollapparater, TV- 
och radarbevakning mm. […] Styrelsen räknar med ett behov av ytterligare två 
handläggande tjänstemän. En av tjänsterna bör ges teknisk inriktning för att 
kunna svara för driftsäkerheten vid och vidareutvecklingen av anstalternas 
stark- och svagströmsanläggningar och andra tekniska rymningsförsvårande 
anordningar. [Det här ska finansieras genom att] personella insatser kan er-
sättas med tekniskövervakningsutrustning i form av TV- och radarkontroll.  

Det var också efter den stora kriminalvårdsreformen 1973/1974 som dato-
risering och digitalisering av myndigheten kom igång, med en ökad auto-
matisering av kontors- och registerfunktioner (ibid.). Och under 1970-talet 
och 1980-talet byggdes de teletekniska övervakningssystemen ut. Nu blev 
teknisk avlyssning av fångars samtal (med inbyggda mikrofoner i väggarna), 
övervakningskameror och automatiska låssystem alltmer integrerade i fän-
gelsets arkitektur. Men det är först i och med digitaliseringen som medierad 
övervakning på allvar också kan bli en slags produktiv verksamhet, eller en 
en experimentverkstad för utveckling av ny (övervaknings)teknologi. 

Ett exempel på en sådan teknologi är den elektroniska fotbojan. År 1993 
introducerades fotbojan i den svenska kriminalvården. Sverige var ett av de 
första länderna i Europa som introducerade denna nya teknologi och det 
skedde inom ramen för den s.k. ”frivården”. Introduktionen av fotbojan var 
en del i en större omorganisering av frivården och denna omorganisation, 
som innebar ett större fokus på kontroll och övervakning innebar också att 
25 proent av frivårdens personal slutade inom loppet av ett par år i det tidiga 
1990-talet (Tallving 2017). Fotbojan utvecklades av ett forskarlag vid Har-
varduniversitetet i USA under 1960-talet och men den fick sin praktiska an-
vändning inom kriminalvården genom att en domare i New Mexico i USA 
lät sig inspireras av en episod ur serietidningen Spindelmannen där den ond-
skefulla figuren Kingpin spårade Spindelmannen genom en elektronisk fot-
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boja. Domaren lät en lokal dataentreprenör utveckla en användarvänlig ver-
sion av fotbojan och introducerade den i rättsystemet i New Mexico år 1983 
(Cronin 2006).  

De elektroniska fotbojorna bygger på olika teknologier: GPS, fast telefoni 
och mobilnätverk. Men principen är enkel: ett arm- eller fotband som inte 
går att ta av (utan att ett larm går) övervakar den dömdes rörelser i rummet, 
och andra saker, som exempelvis nykterhet. Denna teknologi är ett alternativ 
till fängelse för personer dömda till kortare straff (i Sverige upp till sex 
månader).  

Den elektroniska fotbojan representerar ett nytt sätt att tänka kring straff 
och övervakning där den dömde kan fortsätta leva ett relativt normalt, t ex 
fortsätta att arbeta och umgås med vänner, vilket antas vara positivt för fort-
satt laglydighet efter avtjänat straff. Den representerar också, menar den 
tyska medieforskaren Andreas Bernard (2017) en del av den tilltagande nor-
maliseringen av teknologisk självövervakning i vardagslivet. Han ser fotbojan 
som en föregångare till samtida s.k. ”aktivitetsarmband” (som t ex den s.k. 
”fitbiten”) som människor frivilligt använder för att övervaka sig själva och 
sina aktiviteter i vardagen. Redan från allra första början i den tekniska 
utvecklingen av fotbojor fanns också idéer på att denna teknologi skulle 
kunna användas även i andra sammanhang än i en kriminalvårdskontext. I 
ett brev daterat 1969 från redaktören för tidskriften Federal Probation och 
ställt till Ralph Kirkland Schwitzgebel, Harvardforskaren bakom fotbojan, 
föreslås t ex att dessa armband skulle kunna användas för att övervaka och 
passa barn (Gable 2015). År 2016 patenterade Amazon ett aktivitetsarmband, 
som likt fotbojan använder sig av radioteknik, vilket är tänkt att användas för 
att övervaka lageranställdas rörelser, och vilket alltså de anställda skulle vara 
tvungna att använda på arbetstid. Liknande försök har gjorts bland andra 
yrkesgrupper, där obligatoriskt användande av aktivitetsarmband introduce-
rats av företagsledningar för att övervaka sin personal på olika sätt (O’Carroll 
2018). Fotbojan representerar ett exempel på hur teknologier som utvecklats 
och utprovats i relation till och med hjälp av dömda brottslingar både in-
direkt kan inspirera, men också på ett direkt sätt ligga till grund för utveck-
lingen av medieteknologier (i det här fallet för övervakning) i samhället. 

Ett annat exempel på hur fängelset kan användas som en experiment-
verkstad för digitala (övervaknings)medier är teknologier för automatiserad 
röstigenkänning. För att få röstigenkänning att fungera krävs stora data-
mängder på vilken teknologierna och mjukvaran kan ”öva sig” i att känna 
igen röster. Fångars samtal och telefonsamtal är ett sätt att få tillgång till 



FÄNGELSE, ARBETE, MEDIER 

203 

sådana datamängder, som kan vara svåra att generera på andra sätt. T ex före-
kommer det i amerikanska fängelser att de intagna tvingas gå med på att delta 
i utvecklingsprogram för s.k. ”röstavtryck” för att överhuvudtaget få rätt att 
använda telefon under sin tid i fängelset. Röstavtrycksteknolgi, eller ”voice-
print” som det heter på engelska, fungerar genom att särskilja och identifiera 
fysiska egenskaper som skiljer individers röster åt, som t ex deras tonhöjd. 
Med denna data kan sedan datorer känna igen röster, genom att bygga upp 
”röstavtryck”, precis som man gör med fingeravtryck. Dessa kan sedan lagras 
i en databas och jämföras med uttalanden som spelas in i framtiden (Joseph 
& Nathan 2019). Sådana teknologier, som alltså utvecklats i en fängelsekon-
text, genom fångars ”arbete”, har förstås många tänkbara användningsområ-
den i militär eller polisiär verksamhet, men används också i mer vardagliga 
sammanhang, t ex för s.k. röstassistenter som Googles ”Siri”, Amazons ”Alexa” 
och Microsofts ”Cortana” (ibid.). 

Avslutning 

I den här texten har jag tecknat konturerna av det mediearbete som under 
1900-talet utförts av svenska fångar i svenska fängelser. Som jag har pekat på 
har de bidragit till några av de medie- och kommunikationsinfrastrukturer 
som vi använder i vardagen. Den typ av arbete som fångar i svenska fängelser 
utfört har dels handlat om att tillverka (t ex telefonstolpar och elektroniska 
komponenter till telefoni och scenerier till TV och film) och underhålla (t ex 
reparera TV- och radioapparater) medieteknologier och infrastrukturer för 
kommunikation. Men som de samtida exemplen kring ”passivt” mediearbete 
i smarta fängelser pekar på kan kriminalvården också fungera som en experi-
mentverkstad vilken bidrar till utvecklingen av medie- och kommunikations-
teknologier.  

Den mediehistoria som jag berättat här får på många sätt betraktas som 
skissartad. Många frågor är ännu obesvarade; kring såväl arbetets innehåll, 
som dess organisering och den roll det spelat i medieutvecklingen under 
1900-talet. 

Några avslutande kommentarer låter sig ändå göras. Mediearbete i fängel-
se skiljer sig naturligtvis från mycket av det mediearbete och den mediepro-
duktion som hittills stått i centrum i medieforskningen. Som nämndes inled-
ningsvis har intresset där huvudsakligen kretsat kring det symbolproduce-
rande och expressiva mediearbete som samhällets ”kreativa klasser” står för. 
Trots de stora olikheterna, eller kanske tack vare dem, så kan man genom 
fångarbetet få syn på generella tendenser som kan finnas i allt mediearbete 
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och som är värda att uppmärksamma. Exemplet med fångars mediearbete 
understryker t ex något som är generellt för arbete överhuvudtaget, nämligen 
ofrihet. Det kan vara en nyttig påminnelse om att även mediearbete, som ofta 
beskrivits som ”cool, creative and egalitarian”, är genomskuret av ofrihet och 
ojämlikhet på olika sätt. I fängelsesammanhang ställs ju detta på sin spets. 
Men som mycket tidigare forskning visat kan även tillsynes förmånliga 
arbetsvillkor i ”de kreativa näringarna” bygga på utnyttjande, osäkra arbets-
villkor och innehålla diskriminiering och orättfärdigt maktutövande, som 
minskar eller kringskär människans frihet. 

Arbetet och produktionen i fängelser är ingen ”ö”, utan hänger tvärtom 
samman med hur arbetsmarknaden och ekonomin i stort organiseras i sam-
hället. Den utveckling som skett, från en tyngdpunkt på industriell tillverk-
ning till ”passivt” mediearbete, där det faktum att fångar övervakas och befin-
ner sig i fängelsemiljön blir ett slags arbete i sig självt, sammanfaller också med 
tendenser som finns i samhället i övrigt, i den av medier beroende ”övervak-
ningskapitalismen” (surveillance capitalism) (Foster & McChesney 2014). En 
sådan övervakningskapitalism – om man ska spetsa till det – applicerar fängel-
sets övervakningslogik på hela samhället. Som jag nämnde i inledningen har 
det varit vanligt att peka på just mediearbete som en experimentverkstad för 
arbetsmarknaden i stort: de personliga nätverkens betydelse, uppluckringen 
mellan fritid och arbetsliv, att alltmer av ens person och identitet läggs ned i 
arbetet, betoningen på kreativitet, de ”flexibla” arbetsvillkoren, etc. har först 
varit vanliga inom de ”kreativa näringarna” (McRobbie 2016) innan de vun-
nit alltmer spridning på arbetsmarknaden generellt. Kanske kan man på ett 
liknande sätt se fängelser och den ”produktion” som det kan innebära att 
övervakas innanför murarna som en slags modell eller föregångare för ten-
denser som nu vinner allt större spridning i hela samhället? 

En annan intressant aspekt av av fängelsearbete som en slags mediearbete 
är att det leder oss rakt mot en fördjupad förståelse av de politisk-ekonomiska 
sammanhang i vilka medierna är inbäddade. Exemplet med fångars medie-
arbete pekar ju mot statens roll i utvecklingen och uppbyggandet av medier 
och kommunikation, då det tydliggör att statligt subventionerat arbete de 
facto har bidragit till en stor del av de medieinfrastrukturer som omger oss. 
Fångars mediearbete belyser alltså statens roll i att organisera, finansiera och 
subventionera medier och mediearbete, något som varit alltför förbisett i 
tidigare forskning och där mer forskning skulle vara välkommen. 
Sammantaget pekar exemplet med mediearbete i fängelser på behovet av att 
studera fler av de former av arbete som sker ”below the line” och utanför och 
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bortom det som traditionellt uppfattats som medieindustrier. Och att utfor-
ska den betydelse som enklare, mer rutinartade, industriella eller andra for-
mer av förbisett mediearbete kan ha haft – och har – för mediernas roll i kul-
tur och samhälle. Rent generellt kan man också säga att det arbete som 
nedlagts i, och ständigt läggs ned i utvecklingen, framställandet och under-
hållandet av samhällets medie- och kommunikationsresurser och som orga-
niserats utanför det som vi traditionellt sett uppfattar som ”medieindustrier” 
inte studerats i någon större utsträckning inom medieforskningen. Detta 
trots att detta arbete kan ha stor betydelse för de former som mediesystemen 
tar och de roller som de kan spela i samhället. Här finns mycket framtida 
forskning som behöver göras för att få en tydligare bild av hur de sätt varpå 
medier skapas – och i vilka kontexter – påverkar hur de blir och vilka möjlig-
heter och begränsningar de erbjuder för att organisera medierad kommu-
nikation – och därmed tid, rum och meningsskapande – i samhället. 
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