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”En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger 
mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är 

den en målbild som ger vägledning och inspiration” 

Visionen “Bättre ut” (kriminalvården)

”Ett fängelse är ett sätt att gömma undan förbrukade och oönskade 
människor, helst så långt bort som möjligt, där vi slipper möta dem, inte 

längre bli besvärade och i själva verket slipper inse deras existens” 

(Anders Petersen, Fängelse)



Jag vill upplysa en bortglömd plats. Jag vill skapa kontrast mot livsstilen på en 
sluten och hårt bevakad anstalt, bryta monotonin på en fängelsegård. Jag vill 
ge utrymme för sinnesstimulans och kämparglädje, för samhörighet och hopp. 
Förutsättningar för goda tankar och egenmakt. 

Fängelsets arkitektur/rumslighet fokuserar mycket på rymningssäkerhet och 
övervakning så att det estetiskt personliga uttrycket har bytts ut mot en steril och 
avskalad miljö som avskärmar den intagna mer från omvärlden. 

Som Annika Östberg (Ex fånge) skrev till mig i ett mail angående en intervju.  Att 
mitt projekt låter ”fint men orealistiskt för ingenting fint ingår i arkitekturen eller 
planeringen inne på en Anstalt”. 

“It’s a place where everything that’s fucked up gets deposited, this place is about 
isolation, closure in both the mind and the heart and the spirit. The feeling of hope-
lessness that kind of permeates the whole place. Not just from us but from the cops, 
other staff, the sense of gloominess it’s like cold that sucks out the heat. The worst 
thing about this place is that it is what it is, it’s doing its job. Which is to keep us 
contained, that’s it, it serves no other purpose.

- Marty (at night I fly) 
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Jag har valt att fokusera på en plats där begreppet introvert är 
ett faktum och friheten är berövad från individen. Där personen 
har blivit åtalad för brott och avtjänar en tid på anstalt. 
Tiden man avtjänar på anstalter i Sverige är idag olika, men 
det kan landa mellan 14 dagar och Sveriges strängaste straff 
livstid.

”Livstids fängelse är inte tidsbestämt, den dömde vet därför 
inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. Efter att 
ha avtjänat minst tio år av straffet kan den dömde ansöka om 
att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Om tingsrätten går med på 
ansökan, får det tidsbestämda straffet inte vara kortare än 18 
år, som är det längsta tidsbegränsade straff som kan dömas ut 
i Sverige” (Kriminalvarden.se) 

I Sverige avtjänade 142 intagna livstidsstraff under 2015. Alltså 
ett straff där man sitter på ett klass 1 Fängelse från 10 till 30 år.
 
”En Klass 1 anstalt är den högsta säkerhetsklassen av slutna 
anstalter. Anstalter i säkerhetsklass 1 utrustas för att klara de 
mest riskfyllda intagna. Anstalterna Hall, Kumla och Saltvik har 
även så kallade säkerhetsavdelningar. De är speciellt anpas-
sade för klienter som vi bedömer ha en särskilt hög risk för 
rymning eller fritagning.” (kriminalvarden.se) 

På kriminalvårdens hemsida nämner de att ”Det är en 
grundtanke i svensk kriminalpolitik att försöka undvika att låsa 
in människor, eftersom inlåsning har skadliga effekter på den 
enskilda individen ” 

”Varje intagen ska bemötas med respekt för sitt 
människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter 
som är förenade med frihetsberövandet”. (Fängelselagen Kap 
1 punkt  fyra)

Kriminalvården hade i oktober 2015 totalt 1628 inskrivna på 
något av kriminalvårdens häkten 
”den häktade befinner sig under hela häktningstiden i en 
ensamcell. Där vissa också har hårda Restriktioner vilket 
innebär att de häktade får ha begränsad kontakt med 
omvärlden 
under utredningen. 

De flesta häktade med restriktioner får inte heller vistas med 
andra häktade. 
Andel inskrivna i häkte med restriktioner, där de intagna inte 
får vistas med andra häktade, var den 1 oktober 2015 46%. 

Jag ringde till Kronobergshäktet för att fråga om hur länge man 
kan sitta häktad i kriminalvårdens häkten. Svaret var upp till ett 
år, alltså i vissa fall, Helt avskild med undantag för Poliser och 
kriminalvårdare, Advokater i ett år. 
”Det svenska häktnings systemet är ovanligt i Västeuropa. 
Andra länder har restriktioner för Häktade men de tillämpas 
inte så ofta eller är inte så omfattande eller så långvariga som i 
Sverige. Danmark har haft liknande system till för några 
decennier sedan, då man där infört tidsbegränsningar för 
isolerande restriktioner, vilket Sverige alltså saknar.” (Utveck-
lingsenheten) 

Kriminalvården

Rastgård kronobergshäktet.
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Är kriminalvårdens anstalter lika mycket i framkanten och 
välutvecklade som vi vill tro? Kan miljön på fängelset vara värd 
att ta i åtanke när dem byggs. Hur vackert får ett fängelse vara? 
Redan frågan provocerar. Fångar, säger man ska straffas. Men 
enligt lagen ska fängelsetiden påverka så att den 
frihetsberövade efter sitt straff ska kunna leva ett liv i frihet med 
socialt ansvar utan nya brott.

I Freiburg/Tyskland har nu fängelsekuratorer, Arkitekter, 
teologer och fängelsepersonal diskuterat hur fängelsearkitektur 
kan påverka de frihetsberövade. De säger att ”Straffet är 
frihetsberövandet och att man inte behöver förstärka straffet 
genom boendeformen. Fängelsearkitekten Andrea Seeling som 
har ägnat sitt yrkesliv åt att rita fängelsemiljöer är övertygad om 
att arkitektur främjar det konstruktiva i människan.

Frågeställning 

Som inredningsarkitekt-student blir jag ofta tvungen att göra antaganden, 
i vissa fall kan man utforska och ta reda på vad användaren av projektet 
behöver/vill ha genom intervjuer och platsanalyser. Men det finns 
situationer när det är svårt speciellt när man är studerande och kanske inte 
blir tagen på största allvar, där man blir tvungen att utgå från vad man ser 
genom artiklar, dokumentärer intervjuer men inte minst sig själv, att sätta 
sig in i det här fallet den frihetsberövades situation så mycket som möjligt. 
Jag märkte tidigt i mitt projekt att det skulle bli svårt att komma in på ett 
fängelse och intervju intagna, eller ens ex fångar. Dem som visade intresse 
slutade svara efter en tid, och jag kan inte annat en respektera om någon 
inte känner för att prata om en jobbig period i sitt liv med en okänd 
konstfack student som vill göra ett skolprojekt. 

Jag påstår mig alltså inte veta vad dem frihetsberövade behöver eller vill 
ha. Det finns inte så många andra vägar att gå en att bilda sig en egen 
uppfattning och försöka sätta sig in i situationen. Det slutade med ett 
projekt där jag lyfter fram viktiga känslor som jag tror att vem som helst 
skulle behöva känna i en situation där man är isolerad från omvärlden. 
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Diskussionen hamnar ofta när man pratar om fängelser och dess interner 
om de sitter där för att avtjäna det straff de förtjänar eller om de ska bli 
rehabiliterad till ett liv utan brott

Det är den stora diskussionen som jag inte tänker gå in på i det här 
projektet. Enligt mig finns det bara ett självklart svar på den frågan som 
gynnar alla parter. 

Många tycker att det daltas med Sveriges intagna och att de sitter av t
iden på något slags rehabiliterings hotell. Anledningen att jag väljer att 
inte gå in i den diskussionen är att jag anser att vara frihetsberövad är ett 
straff i sig och jag kan inte tänka mig något värre straff än att bli 
avgränsad så brutalt från omvärlden. Jag tror att Framtidens generationer 
kommer att titta på våra anstalter och fängelsesystem som vi ser på 1700 
talets tortyr.
Men det är bara min personliga åsikt vilket leder mig till mitt 
examensarbete och valet att fokusera på vad man skulle kunna göra 
bättre på dagens anstalter.

Idag är det tydligt att det stora fokuset ligger på rymningssäkerhet och 
avskildhet från samhället (med undantag för bra initiativ för olika 
program). Där rumsligheten eller arkitekturen ska uppfylla dessa 
säkerhetskrav Vilket såklart är av stor vikt, då man inte bara skyddar dem 
som har blivit utsatta för den frihetsberövade utan också dem inne på 
anstalten. 

Diskutionen 
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Anstalter har fått kritik förr just för att bygg grunden hade för stort fokus på just säkerheten och övervak-
ningen.

“kumla togs i bruk 1966 och var tänkt som den första i raden av fem stora centralanstalter i olika 
regioner. Anstalten har kritiserats hårt från olika håll bl.a. för att den skulle vara för stor, muren vara för 
hög, miljön för steril och för att endast säkerhet och bevakningssynpunkter tillgodosetts vid planeringen 
på bekostnad av fångarnas behov av kontakter med omvärlden, behov av en mänsklig miljö och mö-
jlighet till fritidsaktiviteter, liksom andra behandlingssynpunkter.” (Elwin, G. m fl., den första stenen.)

Jag har valt kumla anstalten som plats i mitt projekt, just för kritiken platsen har fått och för att den är 
känd som Sveriges rymningssäkraste anstalt. Trots sekretessen och regler som gör det omöjligt att 
komma åt bygghandlingar från anstalten så lyckades jag identifiera en plats för mina paviljonger, 
genom google maps och med hjälp av perspektivbilder på nätet kunde jag jämföra satelit bilden med 
dem få bilderna som fanns och på det sättet bygga en modell av platsen i Rhino. 

”Kumla har mest våld mellan intagna, kriminalvården har en nollvision när det gäller våld, trots det rap-
porteras i stort sett någon incident varje vecka på Kumla. När personalen genomsöker cellerna eller 
visiterar fångarna hittar dem ofta föremål som kan användas som vapen.

Under försommaren transporterades 52 åringen från häktet till Kumlaanstalten.  Efter att kriminalvårdens 
transportbil kört igenom den första stålporten, genom det elektriska stängslet som tillkom för att mot-
verka fritagningsförsök, passerades ytterligare två portar innan mannen beordrades ut. Där efter ham-
nade han liksom alla andra nyintagna, i ett nedklottrat rum där handfängslet plockades av.

När 52 åringen väntade på den kommande kroppsvisiteringen kunde han läsa den inristade 
förkortningar som tidigare interner lämnat efter sig, förkortningar som vittnar om ett hat mott rättsväsen-
det och samhälle. Efter kontrollen fick 52 åringen underkläder, ett par byxor, en t-shirt, en tröja, tofflor 
och ett par gymnastikskor allt i grått eller orange, märkt med kriminalvården logotyp. 

Några få ägodelar från det förflutna fick han ta med in på anstalten, i övrigt är det en ny värld med 
nya regler som gälle, - 12 timmar i cellen och 12 timmar utanför den, varje dag året om säger Kenneth 
Gustavsson.
Klockan åtta varje morgon släpps internerna ut från sina celler för att äta frukost. Sedan väntar arbete 
eller studier. 

Efter lunch får dem intagna vistats en timma på ute i rastgården, eftermiddagen förlöper på samma sätt 
som förmiddagen. Sedan följer middag och ytterligare en halvtimme ute på rastgården. 
På kvällen har fångarna några timmar fritid. Då väljer många av dem intagna att träna eller ringa till 
anhöriga. Samtal till mobiltelefoner är förbjudet, internet får endast användas i samband med studier, 
då fjärrstyrs datorn av en kriminalvårdare. 

-Vad har dem för fritidsaktiviteter? Det är inte så bevänt med det. Ibland kommer det någon kristen 
besöksgrupp. Annars kan de se på tv eller spela schack, äger Kenneth Gustavsson. Klockan 20.00 är 
det dags för 52 åringen och dem övriga 350 fångarna att låsas in i sina celler. 
Dem gamla cellerna är små, fem kvadratmeter. Men de som har tur har tilldelats en av de nya cellerna 
på 10 kvadratmeter. 

Ricard Nilsson Ex Fånge (Marcus Engberg jp.se ’) 

Problemet/Platsen

Kumla

Saltvik

Hall
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Intervju Maria Bergström  (Fd Kriminalvårdare) 

Jag Ville kontakta någon som visste hur det gick till I ett fängelse, eller någon som hade insyn I dem intagnas liv. 
Allmänt fick jag känslan av att det var en väldigt omotiverat bemötande jag fick varje gång jag ringde till kriminalvården (för att boka studiebesök/
intervju). Det hade till och med skrivits om mig i deras interntidning. Där jag var konstfackeleven som ville göra en ”installation” på fängelsegården. 

Jag hörde av mig till en bekants syster som hade arbetat på Norrtälje anstalten som kriminalvårdare. Jag kände att man inte kunde få en ärligare 
inblick på hur anstalterna fungerar en av en före detta anställd som inte hade behovet av att vara försiktig eller skydda någon med vad hen säger.
Känslan jag hade fått bara av att ringa till anstalterna visade sig vara befogade.

Maria Bergström -

”Det kallas ju kriminalvård men jag kommer ihåg att det inte kändes som vård mera som förvaring. Det var liksom sömnig stämning. Det var som att 
alla var trötta på allting. Folk satt där på livstid och i regel sitter folk i minst fyra år på Norrtälje. 
Man blir avtrubbad mot att inte lita på dem intagna vilket jag tycker är jättetråkigt och trist för att man vill ju att det ska vara den här positiva andan 
att man tror på varandra och du kan klara det här istället för att misstänkliggöra hela tiden. Man måste verkligen jobba aktivt för att inte bli bitter.
Man blir bunden av grindarna och nycklarna, det är ju en väldig infrastruktur där inne. Personligen tycker jag att det är deppigt och inte levande 
om man t.ex. kopplar det till kreativitet, Bara en sådan sak som du sa att dem inte kunde ta emot ditt besök eller samarbeta med dig. Jag är inte 
förvånad, det är som att det finns ingen belöning för dem i det, det är trött, det är en trötthet där.”

När jag gick in i projektet hade jag för avsikt att fokusera på cellen och rummen på anstalten, men efter intervjun fick jag upp ögonen för en plats 
som används ytterst sparsamt på en anstalt men som kan ge den intagna mest återkoppling och känslan av ett vanligt liv för en stund. Rastgården 
eller ”promenaden” Som kriminalvården kallar den. 

”När dem intagna fick gå ut kallades det promenad, hela dagen är ett väldigt tydligt inrutat schema, och dem fick spendera 
ungefär 45 minuter efter lunch på rastgården eller vissa dagar flera gånger under en dag. Många gick runt, runt, runt i cirklar för att motionera eller 
bara rensa Hjärnan. Det fanns bänkar uppe vid huset. Så där satt dem ofta och rökte”

(Maria Bergström, 
Fd Kriminalvårdare)
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Jag tänker att det måste finnas andra sätt att driva ett fängelse, att inspirera intagna till förändring. 

”Behandling på anstalt, genom att spärra in folk mot deras vilja och på ett ställe där totalt och i minsta detalj är helt i motsats till den 
tillvaro dem ska förberedas för? Jag har sett bättre sätt. (Leif GW , Fängelse) 

Punta de Rieles (Fängelse i Uruguay) Ett fängelse där Sociala relationer Uppmuntras, Där operatörerna (motsvarighet till 
kriminalvårdare) förväntas ha en vänlig ton gentemot dem frihetsberövade snarare en auktoritär. Där cellerna alltid står öppna och 
alla intagna får röra sig fritt precis som besökarna. 

Enligt INR har fängelset mycket färre flyktförsök än andra fängelser, och ingen våldsamhet. 
Även om det är lite för tidigt att säga så ligger återfallsbrottsligheten bara på tre procent jämfört med innan experimentet då den 
låg på runt 50 procent.

”Att en vuxen person ber dig om lov om för att få gå på toa är fruktansvärt. Dem är frihetsberövade inte barn. Många tycker att då 
kan ju fångarna lika gärna bo på lyxhotell Jag utmanar alla de som vill att vi ska vara strängare att berätta för mig vart gränsen går, 
vad ska vi jämföra med? Ska de intagna leva som de gör i de allra värsta områdena i kåkstäderna, vart lägger vi ribban? jag tyck-
er inte att vi ska lägga ribban på den lägsta nivån utan jag tycker att den ska ligga på en värdig nivå. 
För vi anser att de redan är straffade, de är ju inlåsta här, frihetsberövade. Låt oss nöja oss med det och hålla våra perversioner för 
oss själva  

Det här är så simpelt, det handlar om att göra fängelsevistelsen positiv att få den att likna samhället så mycket som möjligt så att 
frigivningen inte blir så traumatisk. Dem intagna är mänskor så låt oss respektera deras mänskliga rättigheter”

( Louis Barodi Fängelsedirektör, Punta de Rieles, Ur p1 Radiodok)  

I DN skrivs det om ett fängelse med liknande metoder, men en plats helt utan murar. Bastöya ett fängelse på en ö i Norges 
skärgård. 

– Sitter du tio år i slutet fängelse blir du institutionaliserad. Våldsverkare och sexförbrytare som släpps från långa straff med maximal 
säkerhet kommer ut i samhället som tickande bomber. De har levt avskärmade från de flesta frustrationsmoment och är inte 
förberedda, säger Ola.
Tillvaron på ön påminner om livet i ett civilt samhälle. Arne Kvernvik Nilsen gör denna onsdag sin näst sista arbetsdag efter fem år 
som fängelsedirektör, och han summerar gärna sina slutsatser.

– Straff har i bästa fall en preventiv effekt, de flesta låter bli att göra sådant som de vet att de blir straffade för. Straff i form av frihets-
berövande avskärmar också samhällsfarliga individer. Men det hjälper inte dem som utsätts för det. Tvärtom straffet gör att du blir 
nästan som ett djur, säger han.
Han åberopar en forskningsstudie som visar att 70–75 procent av alla frisläppta europeiska fångar återfaller i brott inom tre år. För de 
nordiska länderna är motsvarande siffra 30 procent, för Norge 20 procent och för Bastøya bara 16 procent. 
Tyvärr är han rädd att utvecklingen går åt andra hållet, som i Sverige. Inom norsk kriminalvård har det, enligt den norske 
fängelsedirektören, funnits en tendens att titta mot grannlandet, som har upplevts som ett föregångsland med humana, liberala 
tankar.

– I dag verkar den svenska kriminalvården ha svängt, nu ligger fokus i stället på högre säkerhet och tuffare förhållanden, säger 
han.”

Insperationen
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Grunden

Man märker att fängelser har glömt en viktig del av processen mot avkriminalisering. Det kan vara svårt 
att se hur mycket miljön runtom påverkar de frihetsberövade. Här har vi två tydliga exempel på 
fungerande fängelsemodeller. Där jag som designer ser en tydlig koppling till ett bättre mående och ett 
mänskligare förhållningssätt till samhället. Kopplingen mellan Arkitekturen, rumsligheten, naturen och 
vilka intressen som skapas. 

Där jag direkt kan se viktiga delar som jag vill att mitt projekt ska innehålla, delar som människor 
behöver för att känna sig just som människor. 

”Hilmar Wilhelmsen, som tar med oss på en tur med häst och vagn till öns sydspets, beskriver det så här:
– När man är inlåst bryr man sig inte, man går i sin egen bubbla. Efter två månader här har jag bestämt 
mig för att ändra livet. Det gör något med dig när du kommer hit, du ser hur bra du kan ha det, 
vad mycket det finns att ta vara på, bara man inte sitter inlåst”

(Dagens Nyheter) 
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Projektet i en mening 

Jag vill skapa en plats på en fängelsegård som ger den intagna ett mellansteg till samhället. En positiv plats som fokuserar på 
deras väg mot avkriminalisering och minskar risken för institutionalisering. Jag började få upp en hel del tankar om former och 
strukturer för denna plats, jag ville få ned detta på papper. Jag kom på en metod till att på ett förlåtande sätt få 
producera så mycket som möjligt för att efteråt kunna plocka ut dem viktigaste delarna och sen fortsätta utveckla dem.
Att kunna experimentera med konceptmodeller i ett tidigt stadie.   

”The core of design seems to be in the intuitive ability to relate the abstract to the concrete physical world”  (Charles Walker )

Jag ville sätta ord på vad jag skulle göra och vart, så att jag i en mening kan förklara vad mitt projekt går ut på.
Under denna period läste jag en bok som heter Making Pavilions, där man får följa en klass under ett projekt där dem designar 
och bygger en paviljong.  En paviljong är ganska odefinierbar och kan se ut precis hur som helst, vilket var en bra utgångspunkt 
för mig. Dessutom så tycker jag att paviljongen är intressant i det här sammanhanget. Paviljonger hör ofta hemma på exklusiva 
världsutställningar eller natursköna platser, aldrig har jag hört om en paviljong på ett fängelse. Så jag skulle skapa en paviljong 
på en fängelsegård. I boken använder sig klassen av en metod att komma på 25 paviljong koncept på 25 dagar. Min variation 
blev 7 paviljong förslag på ett fängelse på sju dagar. Där jag varje dag skulle producera en Teckning en modell och en text.
Efter sju dagar hade jag Sju olika paviljong idéer.  Alltså sju olika koncept modeller. Jag fick en chans att reflektera mycket i text 
efter all min research veckorna innan. Jag fick också chansen att bygga konceptmodeller efter viktiga ledord som hade formats 
i narrativen. Former som fick symbolisera känslor, natur, tillstånd och metoder. 

Att i ett tidigt stadie instinktivt utforska former med händerna och låta det konstnärliga sätta grunden på paviljongerna. 
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Konceptet 

Metoden ledde mig  till mitt slutliga koncept som jag har valt att arbeta efter. 
Den gav mig tre känslor jag ville förmedla till de frihetsberövade. Känslor som har kommit att bli 
mina viktigaste tre ledord i projektet. Samhörighet, Egenmakt och tillförsikt. Känslor som kan bli 
verktyg till goda tankar och förberedelse för ett liv utan brott. Känslor som jag 
förhoppningsvis kan förmedla via min paviljong. 

Samhörighet – Ge den frihetsberövade en vi känsla, samhörighet mellan intagna, mellan 
intagna och kriminalvårdare, en plats att visa ömhet på, dela tankar, visa förståelse, dela 
intresse.

Egenmakt – Den frihetsberövade har makten över sitt eget liv. Känner sig behövd och att hen 
gör nytta. Att hen har makt över sin närmiljö.

Tillförsikt - Hen litar på att det kan bli bättre, att hen kan bli bättre.  Att den fortfarande är en del 
av samhället och att detta bara är ett mellansteg.
 
Av dem modellerna jag hade skapat tyckte jag visuellt sett mest om den modell jag hade 
byggt för känslan egenmakt. Där konstruktionen sträcker sig över muren och låter den intagna 
återkopplas genom att hen bokstavligen kan ta sig till andra sidan muren.

Återkoppling till sammhället.

Skapa känslor och en trygg 
plats. Tydlig symbolik.
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Spoon Jackson (Poet och livstidsömd)

“Remember :

When I walk or fly out of this place no one will remember how the birds 
came to me  as friends and shared bread
No one will remember how I planted a garden of flowers and spices in a 
space where growth is prohibited

No one will remember the Shakespeare and my poems I read in hostile 
classes

I should have known that once the trees were all chopped down like 
unarmed soldiers
I would be transferred”

Spoon Jackson (at heart)  



Mitt formspråk 

För att förstå formerna på mina paviljonger behöver man veta vilket konstnärskap som 
har präglat min uppväxt.

Eftesrom att Graffiti enligt mig är den friaste konstformen idag så finns det inte så 
många regler att förhålla sig till när det gäller formspråk och processen till färdig 
målning.

Det handlar snarare om att skapa sina egna regler, som i mitt fall att gör målningen 
konsikvent och balanserad.
Att relationen mellan bokstäverna skapar någon slags harmoni över helheten, varje 
rickning kompenserar en annan rikning. 

Så formen på mina paviljonger gestaltades på samma sätt som när jag skissar graffiti, 
fast med ett annat mål, ett annat syfte. 

Jag försökte hitta olika sätt att skapa en bro till andra sidan muren. Jag ritade på
konstruktioner som faktiskt tog den intagne över muren, Jag Utforskade former som
skulle kunna fungera som kalejdoskop och reflektera in miljön utanför muren.

15

Men den enligt mig självklara 
kopplingen kom att bli istället för 
att bara låta den
intagna återkopplas visuellt, 
välkomna naturen in på 
anstalten.



     Sammhörighet

         Egenmakt

              Tillförsikt 
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Den Självklara kopplingen 

Om det kunde finnas ett sätt att skapa mångfald på fängelsegården där de intagna kunde ta hand om en odling som i sin tur öppnar upp för 
flera olika intresseområden som Biologi, Ornitologi, Botanik. Där dem kan ta hand om djuren som hälsar på, ge dem mat och husera dem. 
Där fågeln, bina, humlorna, fjärilarna istället för konstruktionen blir en tydlig återkoppling till samhället och omvärlden. Ett sätt att skapa känslan 
av egenmakt hos en frihetsberövad. Att man känner sig behövd, att man har ansvar för ett liv Samtidigt skapa dessa intressen som kan leda till 
samhörighet och goda relationer, där dem kan arbeta tillsammans med kriminalvårdarna, och få känslan av tillit, längtan. En tid på dygnet att se 
fram emot, en tid som kan förmedla oväntade möten. 

Jag vill skapa dem bästa förutsättningarna för planteringen genom att locka dit pollinatörer, ett försök att göra en hård ogästvänlig miljö vacker. 
Blommor, kryddor, bär. En plats som med tiden blir formad av internerna. Jag började titta på fjäril och bi bon. Jag ville forma mina 
paviljonger utifrån förutsättningarna för bostad till dessa arter. En multifunktionell djurvän.

”Genom att skapa livsrum i våra trädgårdar kan vi hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Oftast är det bristen på boplatser och skydd 
som gör att till exempel fåglar och insekter minskar i antal. 
Den biologiska mångfalden ökas då vi, förutom att hjälpa djuren, även kan få glädja oss åt deras närvaro, fåglarnas skönsång, fjärilarnas 
färgprakt med mera. Vidare, kan de vara av praktisk nytta för pollinering av fruktträd och för att hålla efter skadedjur. Genom att låta 
“nyttodjuren” hålla efter “skadedjuren” kan man minska användandet av skadliga kemikalier. 
Den grundläggande orsaken till varför det finns så litet fåglar, bin, fjärilar, fladdermöss m.m. är vanligen brist på skydd och boplatser. För att öka 
förutsättningarna för dessa djur bör man söka bevara eller återskapa en naturlig, tät vegetation i något hörn av tomten. Man kan även anlägga 
en Busk ridå där till exempel hagtorn, björnbär, nypon och Syrén kan ingå. Låt gärna en rishög ligga kvar, liksom bevara några nässelbestånd 
och andra “ogräs” där det inte stör.”

(Nrm.se)

Jag vill att Konstruktionen ska stärka alla årstiderna och dessas specifika kännetecken, blommorna, buskarna, snön, löven, regnen, 
solnedgångarna. 

Arkitekten Andrea Seeling rekommenderar trä eller sten Hon säger att ”Människor som är inspärrade i många år får aldrig uppleva tidens gång i 
sin omgivning de ser inte tingens åldrande. Banala saker får betydelse att tex kunna öppna ett fönster själv och känna hur vinden blåser i 
ansiktet. Den sociala interaktionen mellan fångar, väktare, annan fängelsepersonal och släkt och närstående är viktigast. Rum kan stödja den 
sociala aktionen. Lyckad arkitektur kan underlätta strafftiden, reducera störning och erbjuder rum för förändring”

”Spontant tänkte jag att dem skulle kunna odla saker det handlar så mycket om dynamiken i gruppen. Vissa vill sabotera”

Maria berättade om försöken att låta dem intagna odla på Norrtälje men vilket ledde till fiasko, där vissa hade saboterat odlingarna. Det känns 
ganska orimligt att skapa ett intresse genom att bara ställa fram en odlingslåda och tro att dem intagna ska ta tag i det utan problem och tycka 
att det är jätteroligt. Jag tror att det är viktigt att ge dem verktygen tillsammans med ett syfte och en förståelse och en möjlighet att lära sig något 
intressant med något som gynnar dem själva, goda saker att odla, lärandet om fågelarter och processen med pollinering och bin. 
 
Jag tänker att platsen kanske blir en sak dem kan vara stolta över, om någons dotter kommer in kan hen visa vad hen har odlat eller bara 
berätta om något positivt som händer inne på anstalten, något fint, att pappa/mamma tar hand om något.



Jag tog formen utifrån mina test att göra ett kalejdoskop (sid 15) , plockade isär den och
vinklade dem olika delarna med förutsättningarna att skapa sittytor och reflektion.

Jag har tittat mycket på fjäril, fågel och bi bon. Vilket blev formens syfte, att rita
paviljonger utifrån förutsättningarna för bostad till dessa arter, ungefär som en
multifunktionell djurvän.

Jag vill använda dem material som Kumla är byggd av som stål och tegel, i syftet att
skapa en balanserad kontrast, så att paviljongerna smälter in bra i den befintliga
miljön fast med ett formspråk som är helt annorlunda.
Ge de intagna materialen som de är omringade av men i en annan kontext, där de
kan se det i ett annat syfte.
Det kanske ger de en uppskattning av materialen de måste lära sig att leva med.

Taket i rostfritt stål, reflekterar himlen vilket kan ses från cellfönstren och tar bort
fokus från muren när man är på rastgården, undertaken består av träskivor i
marinplywood, dem två takdelarna hålls ihop av en konstruktion ritad med
förutsättningen för bostad till fjärilar, Det fem centimeter tjocka cortenstålet håller
ihop alla byggdelarna och skapar samtidigt fågelbad vid sidan av grunden. Grunden består av 
delvis solida tegelbitar samt hålat tegel för att solitära bin och humlor ska kunna bosätta sig.
Sittmöjligheterna är sluttnings lika ytor av gräs som är menade att skapa variation i
sittställningen snarare än för att gynna ergonomin.

Jag placerade dem tre olika konstruktioner runt en odlingsyta där dem intagna kan
odla och pollinatörerna kan flyga fram och tillbaka och pollinera växterna.
På platsen kan dem odla pollen rika växter som lockar till sig insekterna och på det
sättet skapar dem bästa förutsättningarna för trädgårdslandet.

Konceptet och formen 
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Mina Paviljonger skapar boende och förutsättningar för mångfald och växtlighet. Det 
är en plats som låter naturen integrera med den, den ska bli en del av dessa 
frihetsberövade personers liv, där dem kan se hur platsen förändras och materialen 
åldras och förändras med tiden, hur djuren kommer och går genom årstiderna, hur 
trädgårdslandet blommar och ger dem vackra blommor, goda 
kryddor och bär. Ger dem ett intresse som gynnar samhörighet, egenmakt och 
tillförsikt. Ett formspråk som både pratar med och emot den befintliga miljön. 

”Jag tittar ut från mitt cellfönster, det jag förut såg var en platt gräsmatta med en vollyboll plan i 
mitten, nu ser jag tre små konstruktioner som står i olika vinklar. 
Det jag nu ser tydligt är himlen som reflekteras i taken på konstruktionerna, där kan jag nu se vad 
det är för väder varje morgon. På natten kan jag se stjärnorna glimma i stålet, det påminner mig om 
tiden utanför murarna. De där nätterna när man liksom kan se på himlen att jorden är rund. 
När jag kommer ut på rastgården känner jag lukten av varma törstiga blommor jag hör bina surra 
och fåglarna sjunga för varandra.

Jag försöker ofta lista ut vad de säger. Det ser ut som att fågeln som badar säger åt de andra 
fåglarna att inte titta när den tvättar sig och att de andra sitter och skrattar åt den på paviljongens 
tak. 
Corten stålet som håller upp taken lyser rött i solskenet, och dem små svallvågorna från den           
badande fågeln gör den matta ytan blank när vattnet rinner över kanten. 
Jag ser ett bi lämna hålen i en av tegelstenarna som utgör grunden av paviljongen. Det betyder 
alltså att de har börjat bosätta sig, bra! Det kommer växterna att tycka om, jag ser att biet flyger 
iväg i en hissnande fart för att kors och tvärs börja pollinera vår odling tillsammans med sina bi   
kamrater. 

Fänkålen har växt sig lång, vilket gör mig glad, jag älskar fänkålssoppa. Vi brukar Tillaga det till-
sammans vid den här årstiden. Tidigare på året odlar vi för det mesta Vintergäck, krokus, Scilla,  
Snödroppar och andra växter som tål kylan, mest för att börja locka till oss dem små pollinatörerna. 
När jag gräver lite i jorden vid solrosorna ser jag att en humla har ramlat och ligger och sparkar 
och flänger på rygg, jag tippar upp den igen, jag känner en stor tacksamhet till dessa arter som får 
våran trädgård att blomstra. Den flyger med ett tjurigt surrande iväg mot fågelbaden för att dricka.

Man blir trött av att påta i jorden, jag ser att några från en annan avdelning har satt sig tillrätta på en 
av paviljongernas gräs belagda grund. Grunden är vinklad så att man kan lägga sig bekvämt och 
vila i skuggan en varm sommardag, vi brukar också samlas där under taken om det regnar eller på 
vintern när det snöar. Här försöker man helt enkelt vara ute så mycket som möjligt. I alla väder. 
Jag lägger mig tillrätta i skuggan, och kisar upp på paviljongens under tak, träet har åldrats en 
aning bara på ett år, det har fått en fin silvrig nyans. Fjärilarna verkar trivas, dem flyger in och ut 
emellan paviljongs taken, jag har både sett citronfjärilar och den där andra sorten bosätta sig där.  
De är så lätta och sköra som att en liten vindpust kunde föra dem flaxande över muren, ungefär som 
paviljongerna, dem ser ut som små farkoster som när som helst med vinden under vingarna kan lyfta 
och ta mig ifrån den här platsen. Nu var det dags att gå in igen, jag hoppas att solrosorna har 
öppnat och vänt sig mot solen nästa gång jag kommer ut, jag hoppas att jag snart får se en blåhake 
igen, att biet jag såg idag stannar kvar i tegelstenen, jag hoppas att tiden här kommer att gå fort. 
Men imorgon hoppas jag på fänkålssoppa.

(Platsbeskrivning, Fiktiv person)

Paviljongen 

Rostfritt stål. Lackat med mil-
jövänlig epoxilack för att 
behålla en glans som reflekterar 
himlen.  

Trä åldras vackert och tydligt. 
Marinplywood -hållbart i 
utomhusmiljöer. Även bostad 
för fjärilar mellan takdelarna. 

Corten Stål, Ett vackert materi-
al  i alla väder. Får ett vackert 
rött ljus över sig när solen lyser 
på det. Åldras på ett fint sätt. 

Tegel, delvis hålat tegel. 
Livsrum för Solitära bin.
Passar bra med korten-
et och kringliggande 
byggnader. Sliter sig fint 
i utomhusmiljöer och 
är en bra komtrast mot 
växtlighet. Gräs. Hur ofta får dem intag-

na sitta på en sluttning? Ett 
sätt att variera sittställningen, 
inga ritade ergonomiska 
sittytor. Utan suttytor till för att 
låta kroppen vila i ett varier-
ande sätt, som i naturen. 
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