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Sammanfattning

Hur kan fängelsemiljöerna utformas 
för att gynna interners rehabilitering 
och därmed motverka återfall i brott? 

Det har varit min frågeställning under 
mitt examensarbete. Research, 
studiebesök och mycket skissande 
resulterade i ett inredningsförslag där 
tryggheten står i fokus. Känner man 
sig trygg är det lättare att arbeta med 
sig själv och därmed rehabiliteras. Det 
förslag som jag kom fram till är ritat uti-
från tre moment, vilka är tänkta att kunna
transformeras och översättas till 
befintliga anstalter.

Rastgård
Foto: Anders Petersen, 1984 - Fängelse
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1.1 Bakgrund
Enligt Kriminalvården ska intagna på svenska 
fängelser från dag 1 förberedas för den dagen 
de ska tillbaka ut i samhället. Hur kan 
fängelsemiljöerna utformas för att gynna 
deras rehabilitering och därmed motverka 
återfall i brott? Vad händer om man är tvungen 
att vistas i samma begränsade miljö under en 
väldigt lång tid? När man avtjänar ett 
fängelsestraff i Sverige är det inte så mycket 
mer än långa korridorer, gråa väggar och 
mjuka plastgolv man ser dag ut och dag in. 
Kriminalvården menar att de fokuserar på de 
intagnas rehabilitering, både i form av terapi, 
arbete och studier, men också att de är 
medvetna om de fysiska miljöernas påverkan 
på människor. För mig går inte det ihop med 
de miljöer jag ser att fängelserna har idag. Det 
måste gå att skapa fungerande 
fängelsemiljöer som förbättrar rehabilitering 
och fokuserar på personlig utveckling.

Som inredningsarkitekt är jag väldigt 
intresserad av hur miljöerna som vi vistas i 
påverkar oss. Varför mår vi bra i vissa miljöer 

och inte andra? Jag anser att det är väldigt 
viktigt att noga sätta sig in i hur miljöerna som 
skapas ska användas och jag blir förvånad 
över hur ofta jag upplever att så inte är fallet. 
När jag ser tillbaka på mina arbeten här på 
Konstfack så är det just miljöerna och rummen 
som är i fokus. Därför föll det sig naturligt att 
jag skulle jobba rumsligt även i mitt 
examensarbete. I samband med detta beslut 
slukade jag dokumentärfilm efter 
dokumentärfilm om olika fängelser och kände 
en stor frustration över hur dessa miljöer var 
utformade. Var det verkligen meningen att 
man som intagen skulle ha möjlighet att 
rehabiliteras och få rätsida på sitt liv omgiven 
av gula, trånga korridorer? Jag lockades av 
den väldigt specifika miljön samt det faktum 
att jag såg ett stort problem och bestämde mig 
för att det var en fängelsemiljö jag skulle jobba 
med som mitt examensarbete.

Inledning
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1.2 Syfte
Jag vill skapa ett inredningskoncept för en 
fängelsemiljö som tillåter de som vistas där 
att rehabiliteras. En miljö där fokus ligger på 
individen och dess personliga utveckling. 
Konceptet ska sedan gå att appliceras/trans-
formeras på olika sätt i befintliga miljöer.

1.3 Problemformulering
Den miljö jag har valt att arbeta med har 
väldigt specifika förutsättningar med många 
regler och bestämmelser att förhålla sig till. 
Av olika anledningar har jag inte haft tillgång 
till alla dessa regler och jag har heller inte haft 
någon byggnad att utgå ifrån. 

1.4 Metodval och 
metoddiskussion
För att genomföra projektet krävs mycket 
research; ta del av fakta, göra studiebesök 
och intervjua människor som på olika sätt har 
koppling till fängelse. Jag kommer att göra 
yt- och formundersökningar tvådimensinellt 
och tredimensionellt.

1.5 Begreppsförklaring
De som avtjänar ett fängelsestraff på en an-
stalt har Kriminalvården valt att kalla för 
klienter, men i min rapport faller det sig 
naturligt att kalla dem för boenden eller in-
terner. De har varsitt rum, bostadsrum, på 10 
kvm. Här finns ett handfat, en säng, ett bord, 
en stol, en liten tv, en hylla, en anslagstavla 
och ibland en toalett.
De ytor som de boende befinner sig i när de 
inte jobbar, har andra uppgifter eller är på 
sina rum kallar jag för gemensamma ytor eller 
dagrum. De som arbetar på anstalten kallas 
vårdare.

1.1.1 Tidigare projekt
Rumssekvens efter begreppen möta/upptäcka, 
passera/röra sig, stanna upp/reflektera och 
vila/lugn
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Friheten har alltid representerat ett stort 
värde och att förlora den är ett straff. (ur 
“Fängelse”av Anders Petersen och Leif GW 
Persson)
2.1.1 Fängelsets Historia
För att kort sammanfatta det svenska fäng-
elsets historia kan man säga att den började 
på medeltiden. Medeltidens fängelser fanns 
placerade i slottens källare och torn, eller i 
underjordiska hålor dit man var tvungen att 
sänka ned fångarna genom ett hål i taket. 
Man använde även stadsmuren, rådhusen 
och klostren för att förvara fångar. Hålorna där 
fångarna satt, budna till händer och fötter, var 
ofta fuktiga och saknade helt utsikt. På den 
tiden såg man annorlunda på straff och det 
var vanligare att man dömdes till dödsstraff 
eller kroppstraff än till fångenskap. Även 
skamstraff, böter eller landsförvisning var 
vanligt, de som ändå satt i fångenskap gjorde 
ofta det av politiska skäl.

Runt 1600-talet insåg man att fångar innebar 
gratis arbetskraft och man inrättade det första 
fängelset. 

2.1 Research
Fängelse är samhällets sätt att straffa den 
som begår ett allvarligt brott. Samtidigt är 
det en grundtanke i svensk kriminalpolitik att 
försöka undvika att låsa in människor, efter-
som inlåsning har skadliga effekter på den 
enskilda individen. (Kriminalvårdens vision 
bättre ut) 

Marina Grebovic från Lunds Universitet kom i 
sitt kandidatarbete fram till att de negativa 
upplevelserna från inlåsning kan vara till 
exempel en stark känsla av förnedring och 
underkastelse, dålig självkänsla, rädsla för 
stängda utrymmen samt sömnstörningar. 
Hon fortsätter med att understryka vikten av 
att ha kontakt med andra än vårdarna 
eftersom det har visat sig lindra dessa 
symptom. 

“Frihet är det bästa ting, som sökas kan all 
världen kring” säger biskop Tomas i sin f
rihetsvisa från 1400-talet. 

Uppläggning och 
genomförande
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lighet förhindras, missbruk av droger bekäm-
pas, innehållet i verkställigheten 
anpassas efter varje individs behov och att 
frigivning förbereds.”(Kriminalvårdens vision 
”Bättre ut”). 

Visionen är alltså att varje individ ska ha 
tillgång till arbete, studier eller annan form av 
sysselsättning och därigenom erbjuda möj-
lighet till utveckling och förändring. När de 
nämner de fysiska miljöerna pratar de om en 
”en god inre differentiering” och ”flexibel an-
vändning”. Att miljön bidrar till behandlings och 
påverkansarbete är de också medvetna om. 
Lösningen enligt Kriminalvården är att göra 
lokalerna så hemlika som möjligt. Ett begrepp 
som jag anser kan tolkas på många olika sätt 
och som inte behöver innebära trivsel. Vad är 
hemlikt för någon som bott på gatan i flera år 
eller någon som kommer ifrån en annan kultur 
än den vi har i Sverige? 

Kriminalvården har som mål att inte ha några 
rymningar, inga droger, inga kriminella aktiv-
iteter och inget våld, inga hot eller trakasseri-

Här bodde även de som var hemlösa och 
föräldralösa barn. De första idéerna om att 
fångar skulle behandlas bättre och 
återanpassas till samhället efter sitt straff kom 
i samband med att man byggde cellfängelser 
på 1800-talet. Varje fånge tillbringade natten i 
varsin cell och arbetade under tystnad 
tillsammans på dagarna. Dessa idéer har 
sedan utvecklats och blivit till det system vi 
har idag i svenska fängelser.

2.1.2 Kriminalvården
Kriminalvården är Sveriges fjärde största 
myndighet och deras uppgift är att genom 
frivård och fängelser verkställa de påföljder 
som domstol dömer ut samt att driva häkten. 
(kriminalvarden.se)

Deras hemsida är mycket utförlig och där går 
att hitta den mesta informationen man söker; 
statistik, bilder, olika berättelser osv. Där up-
prepar de ofta att deras uppgift är att förebyg-
ga brott för att bidra till ett tryggare samhälle. 
”Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder 
som syftar till att brottslighet under verkstäl-

Fängelsehåla Goteijuusantai
Foto: http://www.bleachanime.org/forums/showthread.
php?t=80952

Fängelse idag
Foto: kriminalvarden.se 7
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(Kriminalvården.se) Här bor ca 43 kvinnor 
uppdelade på 7 avdelningar som under sin 
vistelse har möjlighet till arbete eller 
utbildning samt olika behandlingsprogram. Här 
tillämpar man självförvaltning vilket innebär 
att de boende på varje avdelning ansvarar för 
att vardagen fungerar med städ, matlagning 
och tvätt. De får hålla en egen budget som 
är avsatt till kostnader som ingår i städ, tvätt 
och livsmedel. Syftet med detta är att de ska 
bibehålla kunskap för eget boende eller som i 
flera fall lära sig från början.

27.03.12 Tisdag 14:00
Mitt ibland Färingsös fina natur, omgivet av 
skog, vatten och närhet till Svartsjö slott ligger 
kvinnoanstalten Färingsö. Inför mitt besök är 
jag ganska spänd, det är första gången jag 
besöker ett fängelse och jag funderar på om 
allt jag har läst verkligen stämmer. Utifrån ser 
det ut som jag har föreställt mig, höga 
stängsel, några tegelbyggnader och helt öde. 
På vägen upp mot huvudbyggmnaden blir jag 
insläppt genom två stora grindar efter 
varandra. Hos vakten får jag lämna ifrån mig 

er. Dessa tillsammans med nyckelorden:
Klientnära – personligt, men inte privat
Professionellt – kunskap och tydliga 
värderingar
Rättsäkert – samhällsskydd och säkerhet
är det som de ska arbeta efter.

Vem sitter i fängelse?
Av de som togs in i fängelse 2010 (nyintagna) 
var 93 % män och 7 % kvinnor. De vanligaste 
huvudbrotten narkotikabrott/smuggling (24 
%), våldsbrott (18 %), tillgreppsbrott (14 %) 
och rattfylleri (även grovt rattfylleri) (11 %). De 
flesta var 21-54 år och den största gruppen 
var mellan 35-44 år (22 %). 46 % har ingen 
tidigare kriminalvårdserfarenhet, 13 % har 
tidigare varit föremål för frivården och 41 % 
har tidigare haft en frihetsberövande påföljd. 
(Kriminalvården.se)
2.1.3 Studiebesök 
-Anstalten Färingsö
Färingsö är en av Kriminalvårdens anstalter 
som enbart tar emot kvinnor samt en av 
Kriminalvårdens behandlingsanstalter med 
inriktning helt mot missbrukare. 

Färingsöanstalten med omgivning (Svartsjö slott)

8
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dor och jag har lite svårt att orientera mig. 
Vårdaren pekar ibland på en dörr och förklarar 
vad som finns bakom: sjuksyster, anstaltens 
psykolog osv. Hon fortsätter med att berätta 
att de boende rör sig relativt fritt i byggnaden 
och kan hälsa på kompisar på andra 
avdelningar under dagtid. På nästa 
avdelning bor det sju kvinnor, de ska precis 
äta när vi kommer in och blir väldigt nyfikna 
på vad jag gör där. När jag svarat på några 
korta frågor går vi in på vårdarnas kontor som 
ligger i anslutning till deras vardagsrum. När vi 
slår oss ned för att prata en stund lägger jag 
märke till att vårdaren lämnar dörren öppen. 
Efter en stund kommer en kvinna in för att 
prata lite med henne. De boende och 
vårdarna verkar ha en bra kontakt här på 
Färingsö och jag upplevde det väldigt fint att 
dörren till kontoret stod öppen för de boende. 
Det är också hit de kommer när de ska ringa 
ett samtal eller hämta lite vinäger till 
matlagningen. 

En timme om dagen har de boende rätt att 
vara ute, den tiden tillbringar de med att 
promenera i en cirkel på en inhängad gård. 

väskor, kamera och telefon innan jag blir 
hämtad av en av vårdarna. Hon är väldigt 
trevlig och tillmötesgående och berättar allt 
om deras rutiner och hur de använder 
lokalerna. 

Min första tanke när vi kliver in på avdeln-
ing 1 är att lokalerna till och med är värre 
än jag hade föreställt mig. Allting är väldigt 
nedgånget och slitet. Avdelning 1 består av en 
korridor med några dörrar på varje sida. Här 
bor totalt fem kvinnor, vårdaren berättar att 
här sitter de som har längre straff och ska 
därför ha det lite mer bekvämt än på andra 
avdelningar. Kan det vara värre än det här 
tänker jag när hon visar mig ett av 
bostadsrummen. Det är relativt stort eftersom 
det ska kunna bo två i samma rum, men jag 
slås av att det inte finns någon toalett. Vård-
aren berättar att det inte är helt 
ovanligt, istället har de en potta de får 
använda efter inlåsning på kvällen, något jag 
tycker känns ohumant och väldigt onödigt. 
Förutom boenderummen finns ett kök med en 
matplats och ett litet rum med två soffor och 
en tv. Vi går vidare genom korridor efter korri-

9

De som röker kan göra det ett par gånger om 
dagen, men då sker det på en liten kvadratisk 
innergård mitt i byggnaden. Några av 
vårdarna tar ibland med de som vill för att 
spela lite volleyboll vilket brukar uppskattas. 
Efter middagen och innan inlåsning på kvällen 
har de boende lite fritid, då kan de umgås med 
varandra, gå till deras bibliotek som sköts av 
en av de boende, eller gå till ett speciellt rum 
där de kan måla, sy eller göra andra kreativa 
saker. Garn, färg och dylikt köper de för 
pengarna de tjänat av kioskmannen som 
kommer ca två gånger i veckan.

Efter en sväng upp till de boendes 
lärocentrum var det dags för mig att gå tillbaka 
ut genom grindarna. Hela upplevelsen kändes 
väldigt overklig, jag kan omöjligt föreställa mig 
hur det är att inte ha möjligheten att gå 
utanför de grindarna när man vill. Med 
blandade känslor körde jag därifrån. Den 
nyfunna lusten att förändra trycks långsamt 
undan av hopplösheten och tvekan om vad 
lilla jag kan göra för att påverka de här 
tjejernas framtid.
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2.2 Program
- avdelning för åtta boende med 
självförvaltning

På avdelningen har de intagna varsitt 
bostadsrum där de blir inlåsta vid 20-tiden 
på kvällen och sedan utsläppta morgonen 
därpå vid 08-tiden. Under dagen är de inte 
tillåtna att vara i sitt rum utan den tid de 
inte arbetar, studerar eller annan 
sysselsättning tillbringar de på de 
gemensamma ytorna. 

Bostadsrum 

Antal  8
 
Yta  10 kvm

Tidsspann 20.00-08.00 

Funktioner Sovplats
  Småförvaring
  Bord
  Stol
  Tv
  Toalett
  Handfat

Exempel på bostadsrum
foto: Kriminalvården.se

Exempel på kök och matplats
foto: Kriminalvården.se

Gemensamma ytor

Kök

Yta  minst ca 20 kvm

Tidsspann Frukost 8.00
  Lunch 
  Middag 16.30

Funktioner Tillagning av mat
  Förvaring av mat
  Förvaring av porslin och verktyg
  Matplats
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Dagrum
  
Yta  minst ca 20 kvm

Tidspann Varierande

Funktioner Bekväma sittplatser, Bordsyta 
  Förvaring av böcker/spel/tidnin 
  gar, Tv, typ biljard/pingis
Toalett/Tvätt

Yta  ca 10-20 kvm

Funktioner Toalett, Dusch, Tvättmaskin

Studie/privat

Yta  minst ca 20 kvm

Tidsspann Varierande

Funktioner Arbetsplatser, Isolerade 
  sittplatser, Hobbyverksamhet,  
  Förvaring av böcker och material

Sluss/vårdaryta

Yta  ca 10-15 kvm

Tidsspann Varierande

Funktioner Dator, telefon, förvaring av  
  produkter till de boende, in  
  gång 
Uterum

Yta  minst ca 20 kvm

Tidsspann Varierande

Exempel på dagrum
foto: Kriminalvården.se

Exempel på gemensam yta
foto: Kriminalvården.se

Exempel på uterum
foto: gettyimages.com
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2.3 Skissarbete

Bostadsrummet

“Inlåsningen klockan 20.00 låter tuff, men 
många intagna ser fram mot att få vara ifred. 
Det finns alltid ett visst mått av hot i luften på 
ett fängelse – många intagna går omkring och 
är lite oroliga, spelar ett spel, hela dagarna” 
kriminalvårdsanställd.

Den tryggheten som de boende kan finna i 
sina egna rum vill jag understryka i 
arkitekturen. Jag vill dra referenser till en
 klostercell, en plats till för eftertanke och 
insikt. När Kriminalvården säger att de vill ha 
en så “hemlik” känsla som möjligt vill jag 
istället ha en så ärlig miljö som möjligt. Varför 
ha ett fönster med ett handtag när det ändå 
inte går att öppna? De som sitter i fängelse 
vet om att de inte kan ta sig ut och jag vill att 
de istället ska fokusera på sig själva.

Det tjocka muren som vi även finner i kloster 
symboliserar en trygghet i och med att det 
är svårt att ta sig in. Med den tjocka muren 
i bostadsrummet skapas även ett extra rum 
i fönstret. Ett rum att krypa upp i och känna 
tryggheten av att faktiskt vara inne i muren.

Tv:
Modellskisser på fönster 
i bostadsrummet
Foto: Privat

Th: 
Djup fönsternisch
Foto: Linda Mellor

Nedan: 
Klostercell
Foto: http://www.integral-
monastery.com/2011/04/
monastic-cell.html
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1.Stående plan.
Vårdare: Skönt att komma in i en hall men också se 
nästan hela rummet på en gång.
Boende: Tryggt med säng i hörn, vill ha uppsikt över 
dörr och fönster från säng.

2. Vänd plan.
Vårdare: Tryggare ingång, kan ha ryggen mot väggen 
och blicka över rummet. 
Boende: Uppsikt över dörr och fönster, bra.

3. Vänd plan. 
Vårdare: Måste gå runt hörnet för att se hela sängen.
Boende: Fönstret känns oåtkomligt. Måste sitta med 
ryggen mot dörren vid bordet, otryggt.

5. Vänd plan. 
Vårdare: Känns krångligt att komma förbi sängen och in 
i rummet. Dolt hörn.
Boende: Sängen för nära dörren, fokus mot fönstret.

6. Vänd plan.
Vårdare: Kommer rätt in i rummet, svårt att skydda sig. 
Ser inte hela sängen.
Boende: Mysigt med trygg sänghörna. men mycket yta 
som inte går att utnyttja.

Bostadsrummet
- planskisser i modell

4. Vänd plan. 
Vårdare: För dålig uppsikt.
Boende: Känns som två rum, roligt, men allt blir väldigt 
smått.
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Bostadsrummet
- Material, ljus och färg

Jag vill att även färgerna och materialen ska 
förmedla ärlighet. Med det menar jag att 
materialen ska vara det de är och som vi är 
vana att se dem. I rummet ska man inte 
behöva fundera över något utan bara fokusera 
på sig själv. Enligt en undersökning gjord av 
KTH-forskaren Christina Danielsson Bodin 
kopplar de flesta människor naturliga material 
till omtänksamhet. Någon har med omtanke 
bestämt vilka material det ska vara och satt 
dit dem med omsorg. Sedan behöver dessa 
materaial vårdas vilket jag tror är en viktigt del 
i rehabiliteringen, att lära sig sköta om och 
respektera sig själv och sin omgivning.

Därför vill jag låta materialen vara sig själva 
och inte täcka dem med någon kulör, utan 
behandla de på ett sätt för att framhäva 
deras egenskaper och materialitet. Det ska 
vara material som de flesta känner igen och 
kan relatera till.

Då den mesta av tiden i bostadsrummet spen-
deras på nattid vill jag försöka sprida det lilla 
ljus som ändå släpps in. Utöver det ska det 
finnas variation i belysningen som de boende 
själva kan styra.

Exempel på ljusinsläpp och platsbyggd förvaring
Foto:Notre Dame du Haut. Le Corbusier. Ronchamp 
och Jerker inredning och form
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Gemensamma ytor
- mellanrum

När man ska lämna tryggheten i sitt rum och 
ge sig ut i osäkerheten kan det behövas en 
övergång, ett mellanrum, istället för att kliva 
rätt ut. Men samtidigt vill jag undvika 
korridorer som för mig symboliserar institution.

Pelargång i St Tomas kyrksa, Vällingby
Foto: privat

Modellskiss på mellanrummet mellan trygghet och 
osäkerhet.

3d-skiss på mellanrummet i förhållande till helheten.
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Gemensamma ytor
- Förhållandet till den andra - utsatthet

Vittraskolan Telefonplan
Foto: Rosan Bosch

Monastery of Santa Maria
Foto: Art & Architecture

Om rummet är tryggheten så är de övriga 
ytorna motsatsen. Här blir man tvungen att 
umgås med männsikor man varken känner 
eller litar på oavsett om man vill eller inte. 
Därför är det viktigt att jobba mycket med 
tryggheten även här. Det är också en av de 
få miljöer, beroende på om man arbetar eller 
går en utbildning, som en person som sitter i 
fängelse upplever under sin tid där. I och med 
att man inte ser några andra miljlöer tycker jag 
att det är viktigt att få in kontraster. De 
gemensamma ytorna ska alltså vara en 
kontrast till bostadsrummen. 

Bostadsrummen blir små och inåtvända, när 
man lämnar det ska rummet öppna upp sig 
som ett lansdskap med många intryck. En 
stimulerande och varierande miljö. Ett 
landskap där det finns plats för både umgänge 
och  fritidsaktiviteter samt möjlighet till privat 
yta för koncentration.

Även här går det att dra referenser till 
klosterbyggnaden med innergården som 
öppnas i mitten av byggnaden.
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Även när det gäller material och färg vill jag få 
fram kontraster från bostadsrummet. Jag vill 
att man ska samla intryck med hjälp av alla 
sina sinnen.

Gemensamma ytor
- material och färg

Pelarna blir till tunna, snedställda lameller 
i limträ. För stabilitet fästs hyllplan på olika 
höjder. Exempel på färgsättning med olika 
gröna nyanser.

3d-modell på färgexperiment med lamellerna. Rummet 
förändras när du rör dig.

1 2

3

Terrazzogolv
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Gestaltning
Planlösning

TOALETT/TVÄTT 

UTERUM

STUDIE/PRIVAT
 
SLUSS/VÅRDARYTA

DAGRUM

BOENDERUM 

KÖK
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Bostadsrummet
-förhållandet till sig själv 
-tryggheten

Ett rum att känna sig trygg i och fokusera 
på sin egen utveckling och rehabilitering.
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Bostadsrummet
- Förvaring

Skiss på en inbyggd förvaring som tillåter den 
boende att göra rummet till sitt. I vissa fall kan 
det vara svårt att hänga saker på väggarna, 
därför finns det här lister där det lätt går att 
ställa de bilder man vill ha. Varannat hyllplan 
är djupare för förvaring av större föremål. De 
vinklade listerna är lätta att hänga saker ifrån 
och formen talar med de sneda vinklarna i de 
gemensamma utrymmena.
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pelargång
-mellanrummet

För att skapa en så trygg övergång som 
möjligt mellan bostadsrummet och det osäkra 
utanför fortsätter materialen och takhöjden 
från bostadsrummet ut i mellanrummet. 
Bakom en spaljé av snedställda lameller anar 
man det större gemensamma rummet.
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stora rummet
-Förhållandet till andra 
-utsathet

Det stora gemensamma rummet är en 
kontrast till det stängda bostadsrummet, ett 
öppet landskap där alla funktioner för ett 
boende ryms.

Kulör på ena sidan av 
lamellerna

Terrazzogolv
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b
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b

a

Helhet
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3.2 Modell
För att få en 
lättöversiktlig modell har jag 
valt att screentrycka planen 
på en mdf-skiva och sedan 
bygga upp ca halva 
byggnaden ovanpå den. Likt 
ett snitt i en ritning. 
Där modellen är uppbyggd 
finns även material och färg 
representerade.
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Utställning
För att få ut något mer av inredningsprojektet 
genom utställningen ville jag gå upp i skala. 
Jag valde att arbeta vidare med det som jag 
känner är mest karaktäristiskt i projektet, sek-
tionen. 

I bostadsrummet är sektionen tredimensionell 
för att kunna få en uppfattning av 
rumsligheten där, medan mellanrummet och 
en del av det stora rummet endast är linjer på 
vägg och golv. (Se markerad del vad som är 
representerat i skala 1:1). För att förstå hela 
sammanhanget finns modellen och även rit-
ningar att titta på.
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Diskussion
och slutord

Det som för mig i början kändes så stort och 
ogreppbart har jag nu lyckats sila ned till något 
mer hanterbart för ett inredningsprojekt på 10 
veckor. Genom att fokusera på de delar som 
jag ansåg viktigast och sedan utgå helt utifrån 
dem i mitt gestaltande, vann jag mer på än jag 
kunde föreställa mig från början.

Jag hoppas att de miljöer jag skapat ska 
förmedla de idéer jag haft till den som vistas i 
dem och framför allt den omtanke jag lagt ned. 
Min önskan är att mitt arbete på något sätt 
kan påverka hur framtidens fängelsemiljöer 
kommer att utformas och att våra 
föreställningar om hur ett fängelse ska vara 
förändras så att vi istället kan se det för vad 
det är.

Nästa steg för att utveckla projektet blir att 
göra något som jag gärna hade velat göra mer 
under arbetets gång, nämligen att visa det 
för de som bor/har bott i ett fängelse, de som 
jobbar där och även de som arbetar med att 
utforma fängelsemiljöer. 
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