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Gränslandet är ett examensarbete i arkitektur 
vid Lunds arkitektskola, genomfört vårterminen 
2021. Examensarbetet undersöker arkitekturens 
roll i fängelsemiljöer. Genom teoretisk analys och 
undersökande gestaltning berör arbetet hur olika 
arkitektoniska beslut kan få konsekvenser för den 
levda miljön i ett fängelse. Frågor kring arkitekturens 
inneboende kontrollerande egenskaper, och hur de 
kan balanseras mot svensk kriminalvårds uttalade 
vision om rehabilitering av fångar utforskas också. 

Rapporten inleds med en kort, reflekterande del 
där projektets ämnesområde, utmaningar, och 
arbetsprocess presenteras. Efter inledningen följer 
undersökningsdelen, där arkitektoniska förhållanden 
i fängelsemiljöer undersöks både genom text och 
genom gestaltningar. Undersökningen kretsar 
kring ett antal fokuspunkter som består av olika 
arkitektoniska egenskaper. Fokuspunkterna har 
valts ut för att möjliggöra en förståelse för hur 
arkitektur kan ta sig unika uttryck i en fängelsemiljö, 
samt hur livsvillkoren, och fängelsets själva syfte, 
kan påverkas av den arkitektoniska gestaltningen. 
Rapporten avslutas med en slutreflektion där arbetets 
process och resultat analyseras och utvärderas.

Målet med arbetet har varit att genom en 
gestaltning av utvalda fängelsemiljöer kunna visa 
på inneboende egenskaper i arkitekturen, samt hur 
dessa kan ta sig i uttryck i en påtvingad miljö såsom 
fängelset är.
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The Borderland is a thesis project in architecture 
completed during the spring semester of 2021, at 
Lund School of Architecture. The project examines 
architecture’s role in prison environments. Through 
theoretical analysis and explorative design, the 
project touches on how architectural design 
decisions can have consequences on the living 
environment in the prison. Questions surrounding 
architectures inherent controlling characteristics, and 
how they work with the Swedish prison service’s 
vision concerning the rehabilitation of prisoners, are 
explored 
 
The thesis report begins with a short, reflective 
chapter where the project’s themes, challenges, and 
work process are presented. Then follows a chapter 
where architecture - through text and design - is 
explored in relation to prison environments. The 
exploration focuses on four focal, architectural 
concepts, that have been selected to make 
possible an understanding of architecture’s specific 
expressions in a prison environment, and how 
architectural design can affect the purpose and living 
conditions of the prison. The report ends with a final 
reflection where both the process and results of the 
project are analyzed and evaluated. 
 
This thesis project has aimed to use an explorative 
design of prison environments as a way to 
investigate both inherent characteristics of 
architecture as a whole, and its impact on controlled 
environments, such as prisons, in particular. 
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Ett främmande land

Som arkitekter känner vi en dragning till de goda 
miljöerna. Vi vill skapa vackra platser, platser som 
människor vill vistas på och dröja sig kvar vid. Men 
det finns trots allt miljöer som ingen vill vistas i. 
Platser som ingen självmant dras till. Platser där man 
befinner sig av tvång. Fängelset är en sådan plats. 
Hur kan man som arkitekt gestalta en miljö som till 
sin natur är både otrevlig och ofrivillig? 

Arkitektens roll i uppkomsten av nya 
fängelser är på många vis kontroversiell. När 
arkitekturtävlingsföretaget Bee Breeders sommaren 
2020 annonserade sin nya tävling Prisons 
Redesigned! fick de snabbt så mycket kritik att de 
var tvungna att lägga ner tävlingen redan innan 
den hunnit starta. I ett uttalande meddelade Bee 
Breeders att de, trots sina intentioner att belysa 
den problematiska situationen i många moderna 
fängelser, förstod att tävlingen kunde uppfattas som 
att de ”stöttade ett korrupt system” (Bee Breeders 
2020). År 2012 startade organisationen Architects/
Designers/Planners for Social Responsibility 
en kampanj med målet att American Institute of 
Architects (AIA) skulle avsäga sig - och förbjuda 
sina medlemmar att ta sig an - fängelseuppdrag 
(ArchDaily 2013), och i december 2020 bestämde 
sig AIA för att förbjuda design av rum avsedda för 
avrättningar, tortyr och längre isolering (AIA 2020). 

Men om arkitekten vill undvika kontorvers med sin 
fängelsedesign får hon inte heller gå för långt åt 
andra hållet. Det uppstår snabbt hätsk debatt om 
ett fängelse upplevs som alltför fint eller “lyxigt”. I 
kommentarsfälten till artiklar som presenterar mer 
humana fängelser finner man många som anser att 

fängelsets miljöer inte tjänar sitt syfte om de inte är 
direkt otrevliga att vistas i (The Guardian 2013, The 
New York Times 2015, Daily Mail 2017).  

Oavsett vilket håll som arkitekten ombeds att gå i sin 
design speglar fängelsearkitekturen ofta samhällets 
syn på brott och straff. Genom fängelsearkitektur 
kan ett samhälle eller en stat välja vilka värderingar 
de vill kommunicera och framhäva (Kriminalvården 
2018). 

Själv anser jag att det är viktigt att arkitekter 
engagerar sig i designen av fängelser. I dagsläget 
finns planer på att bygga flera nya svenska 
kriminalvårdsanstalter inom de närmaste åren. Om 
arkitekter kan bidra med kunskap och expertis som 
kan hjälpa till att göra dessa miljöer drägligare för 
de som befinner sig där anser jag att professionen 
har ett ansvar att göra det. Här är det förstås 
viktigt att påpeka att ett sådant ställningstagande 
naturligtvis är lättare att göra som verksam i ett 
land som Sverige. Även om svenska fängelser 
är långt ifrån perfekta bedöms de ändå på 
många håll som några av världens mest humana 
(Kriminalvården 2018), och i gestaltningen av dem 
behöver arkitekten inte brottas med frågor som berör 
dödsstraff eller avrättningsrum. Hade så varit fallet 
hade jag kanske haft en annan hållning i frågan.

I september 2020 kom rapporter om att det 
råder akut platsbrist i den svenska kriminalvårdens 
anstalter och häkten (Aftonbladet 2020). Läget 
är så allvarligt att kriminalvården menar att 
platsbristen hotar deras grunduppdrag, vilket är att 
minska återfall i brott, upprätthålla säkerheten och 

7

kunna ta emot alla som är misstänkta och dömda. 
Kriminalvården arbetar kontinuerligt med att utvidga 
sin kapacitet. Inom tio år ämnar de att verksamheten 
ska ha vuxit med 3100 nya ordinarie platser. Detta 
innebär att det kommer att behöva byggas både nya 
anstalter och nya häkten inom en snar framtid. Under 
2020 tecknade kriminalvården avtal med både 
Trelleborgs och Kalmars kommun om etablering 
av både nya anstalter och häkten (Kriminalvården 
2021). Hur en gestaltning av fängelsemiljöer bör se 
ut är alltså en högst aktuell fråga.

Kriminalitet väcker intresse. Innan Covid-19 
dominerades svensk nyhetsrapportering av brott 
och straff. I oktober 2019 berörde var sjätte 
toppnyhet frågor kring kriminalitet och arbetet kring 
förhindrandet av kriminalitet i samhället (Svenska 
Dagbladet 2019). En stor del av det politiska 
samtalet har länge kretsat kring samma ämnen. Det 
är uppenbart att dessa frågor engagerar. Trots det 
verkar det vara förhållandevis få som har insikt i hur 
en avgörande del av vårt samhälleliga rättssystem 
fungerar, nämligen fängelset. Inte så att folk i 
allmänhet skulle vara ointresserade av fängelset 
som koncept. Om det är något jag tar med mig 
från min termin med detta examensarbete så är 
det hur mycket fängelset fascinerar och engagerar 
nästan alla man möter. Nej, det jag syftar på är 
att väldigt få, inklusive jag själv, har kunskap eller 
erfarenhet av hur svenska fängelser är organiserade 
och fungerar. Bilden av hur fängelsemiljöer ser ut 
kommer nästan uteslutande från skildringar någon 
annanstans ifrån, ofta från USA. Orangea overaller, 
våningssängar uppställda på rad, celler försedda 
med galler. Svenskt rättssystem skiljer sig markant 

från det amerikanska, och redan under första halvan 
av 1900-talet gick även utformningen av fängelser 
isär (se Bilaga 1). Följaktligen kan man anta att 
levnadsmiljön på amerikanska och svenska fängelser 
skiljer sig åt. Men hur mycket skiljer de sig åt, och på 
vilket sätt?

Redan innan jag hade påbörjat mitt examensarbete 
förstod jag att det ämne jag valt skulle kräva att 
jag satte mig in i en helt ny typ av byggnad. Det 
bekymrade mig inte nämnvärt, då det knappast 
är en ovanlig position för en arkitekt. Många 
gestaltningsprojekt kräver att arkitekten i fråga lär sig 
hur den specifika miljön och verksamheten fungerar, 
oavsett om hon har tidigare erfarenhet av den eller 
inte. Att studera program och referensprojekt, och 
att prata med personer med erfarenhet av den miljö 
som ska gestaltas är en del av processen i de allra 
flesta fall. Jag förväntade mig att mitt stundande 
research-arbete skulle bli något knepigare än 
vanligt, då jag redan från början förutsatte att jag 
inte skulle få ta del av några ritningar av svenska 
fängelser, av säkerhetsskäl. Dock trodde jag aldrig 
att kriminalvården skulle vara så förtegen med 
information som de senare skulle visa sig vara. Jag 
vill understryka att all den kontakt jag har haft med 
kriminalvården har varit positiv. De personer som jag 
har varit i kontakt med har varit så tillmötesgående 
som de har kunnat vara. På grund av vad jag måste 
anta är interna regelverk har dessa ändå inte kunnat 
svara i detalj på mina frågor. Ingen har kunnat 
förklara för mig hur säkerheten upprätthålls på i ett 
fängelse, mer än med det vaga svaret ”både med 
teknik och med direkt övervakning”. Om jag inte 
kunde få ta del av vad som gör fängelsemiljön unik, 
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hur skulle jag då kunna analysera och gestalta den 
på ett adekvat vis? Fängelset framstod för mig inte 
längre som en obekant plats, som jag snart nog 
skulle ha bekantat mig med, utan som ett främmande 
land som jag inte kunde nå. 
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1.  Mur - anstalten Österåker
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Inlevelsen som verktyg

Fängelset är sin egen värld, fullt av egna regler 
att följa, och av gränser som inte får överskridas. 
På insidan är man avskild från det som pågår 
på utsidan, och det enda som rör sig fritt, fram 
och tillbaka över murens skiljelinje är vinden, 
ljuset, regnet. Arkitekturen spelar en viktig roll 
i konstruktionen av fängelsets värld. Den yttre 
gränsen, den solida, högresta muren. De många 
inre gränserna, med slutna väggar och låsta dörrar. 
Blicken som endast tillåts vandra i bestämda 
riktningar. Till stor del kan allt detta dikteras av 
arkitekturens utformning.

Arkitekten arbetar med inlevelsen som verktyg. Hon 
sitter vid ritbordet, sluter ögonen, och föreställer sig 
hur ett visst material känns mot huden när hon stryker 
över det med sin hand, hur solens värme tränger in 
genom ett fönster i söder. Inlevelsen handlar om att 
återkalla minnet av sinnliga upplevelser, men även 
om att ta på sig rollen som någon annan. Om jag 
var en lärare, hur ville jag att mitt klassrum skulle 
fungera? Om jag bodde mitt i den stora staden, hur 
levde jag mitt liv? I inlevelsearbetet finns många 
verktyg till hands. Skissen, modellen och ritningen är 
alla till för att bättre förstå och kunna leva sig in i det 
som man försöker att gestalta. Utöver det finns ofta 
tillgång till redogörelser för andras upplevelser och 
erfarenheter som kan ge arkitekten bättre förståelse 
för den roll hon försöker att leva sig in i. Exempel på 
liknande projekt kan studeras och utvärderas.

Det här är inte en felfri metod. Ofta handlar 
gestaltning om att balansera kunskap mot subjektiv 
känsla. Ju mer arkitekten utgår från sina egna 
erfarenheter och upplevelser, och ju mindre hon 

tar till sig andra perspektiv, desto mer subjektiva 
blir gestaltningsbesluten. Subjektivitet behöver i 
sig inte nödvändigtvis betyda sämre beslut, men 
det kan vara värdefullt att reflektera över på vilka 
grunder som de fattas. I fallet med fängelset så ställs 
arkitekten inför en utmaning. Inblicken i fängelselivet 
är mycket begränsad för de som befinner sig på 
utsidan, särskilt i en svensk kontext. Om man inte har 
egna erfarenheter av fängelset, och vittnesmål om 
livet på insidan är svåra att komma över, så finns 
det inte mycket val annat än att utgå från endast sin 
egen yrkeskunnighet. Men när det kommer till en 
plats som är näst intill helt definierad av sin arkitektur, 
och som har så specifika syften som ett fängelse har 
– det vill säga både kontroll och rehabilitering – kan 
en sådan strategi leda till problem. 

I många fängelser strävar man efter att uppnå en 
atmosfär av hemtrevlighet, och att miljöerna som de 
intagna vistas i ska kännas normala. Detta för att 
man som intagen ska kunna leva sitt liv så normalt 
som möjligt innanför murarna (Kriminalvården 
2018). Problemet är bara att både ”hemtrevligt” och 
”normalt” är subjektiva upplevelser. Om arkitekten 
inte har liknande livserfarenheter som de intagna, 
och inte heller har tillräckligt god uppfattning om 
vad hemtrevligt och normalt betyder för dem, så är 
risken stor att hennes uppfattning om innebörden 
av dessa ord skiljer sig markant från den grupp 
som hon designar för. På ett ungdomshem i Norge 
fann man till exempel att det sätt som måltiderna 
intogs på i stor utsträckning speglade vanorna 
och rumsligheterna hos norsk medelklass, men 
som inte alls var bekanta för gruppen av intagna 
(Kriminalvården 2018). En person som tidigare varit 
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intagen på Halden fängelse – ett fängelse på den 
norska landsbygden som ofta lyfts som ett exempel 
på human fängelsedesign – upplevde sin vistelse där 
som isolerande. Han kom ursprungligen från Oslo, 
och saknade stadens liv och sina anhöriga. Det 
naturnära läget med sin medföljande tystnad var ”…
more of a torment than a consolation”. Tanken på att 
någon som inte alls kände honom hade bestämt vad 
som menades med en god miljö gjorde honom arg, 
“The fact that so-called experts have decided that 
Norwegian nature, trees and silence will be good for 
me makes me more angry than you can imagine.” 
(Kriminalvården 2018, ss. 26). Svårigheten kring 
att försöka designa en allmängiltig hemtrevlighet 
uppstår inte bara i fallet med fängelser, utan även 
i andra typer av institutionaliserade hem, såsom till 
exempel äldreboenden eller behandlingshem. Men 
eftersom fängelsets syfte är att omöjliggöra för den 
intagne att undfly sin levnadsmiljö blir diskrepansen 
mellan arkitektens förmodade idé om hemtrevlighet, 
och den intagnes faktiska upplevelse extra kritisk.

Gestaltandet av ett fängelse kräver att arkitekten 
lever sig in i flera olika roller, roller som ofta ligger 
i konflikt med varandra. Å ena sidan fången, 
den kontrollerade. Å andra sidan vakten, den 
kontrollerande. I alla situationer finns det flera 
perspektiv, och personer med vitt skild agens. I 
boken Att leva i fängelse beskriver författaren sina 
egna erfarenheter av den här konfliktsituationen 
som att ”en ständig kamp pågår mellan 
fängelsets försök att kontrollera och disciplinera 
fångarna och fångarnas försök att försvara sina 
handlingsmöjligheter eller utrymmen.” (Lauesen 
2000, ss. 8). Han beskriver också hur statuskamper 

kan uppstå kring korridorområden, då fångarna vill 
appropriera dem som sitt privata område, samtidigt 
som fångvaktarna vill upprätthålla korridorernas 
ursprungliga syfte som enbart kommunikationsytor 
(Lauesen, 2000).  Arkitektens uppgift är att, likt 
en medlare, överväga och balansera de olika 
perspektiven och se till att den rumsliga gestaltningen 
inte endast tjänar ett av dem.

Om det här arbetet inte varit ett examensarbete, 
utan i stället ett projekt med kriminalvården 
som beställare, hade mitt behov av information 
om livet på insidan kanske tillgodosetts på ett 
tillfredställande sätt. Mitt arbete hade då kunnat ta 
formen av en traditionell gestaltningsprocess, med 
ett gestaltningsförslag för en hel kriminalvårdsanstalt 
som mål. Men bristen på information har tvingat 
mig att göra många egna antaganden kring 
både rumsliga och relationella förhållanden 
inne i fängelset. Jag har i min gestaltning inte 
kunnat svara på de faktiska behov som en svensk 
kriminalvårdsanstalt har, då jag inte i tillräckligt stor 
utsträckning har fått veta vad dessa behov innefattar. 
På grund av dessa förutsättningar har arbetet fått 
ta en annan form. Projektet har kommit att bestå av 
mindre undersökningar av förutsättningarna för livet 
i en ofri miljö. Undersökningarna har tagit formen av 
gestaltningar, nedslag i de delar av fängelset som 
jag ansett mig ha tillräckligt med information om för 
att utveckla, där det rumsliga påverkats av hänsyn till 
fenomen som kontroll, rehabilitering, agens och tid.  

Gestaltningarna är tänkta att beskriva typsituationer 
i den ofria världen, så som en cellsituation eller en 
avdelningssituation, snarare än att vara faktiska 
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förslag för delar av en tilltänkt anstalt.

På grund av detta fragmentariska angreppssätt 
har gestaltningarna inte fått en specifik geografisk 
kontext och site, men jag har utgått från ett svenskt 
klimat, med vad det innebär för väderförhållanden 
och årstidsväxlingar. 

De olika gestaltningarna varierar i sin grad av 
konkretisering, där de slutna miljöerna - som cellen 
och avdelningen är mer konkreta - och de delar som 
ansluter till en större kontext - såsom kulverten och 
muren – har lämnats förhållandevis abstrakta och 
diagrammatiska. 
 
Som referenser för mina gestaltningar har jag 
studerat klosterarkitektur, och framför allt Couvent 
Sainte-Marie de la Tourette av Le Corbusier. Även 
om klostret och fängelset skiljer sig åt på många 
plan, delar de också flera beståndsdelar. Den 
enskilda cellen och de gemensamma ytorna. 
Ritualiseringen och inrutningen av dagliga 
vanor efter klockan. Att studera klosterliv och 
klosterarkitektur har varit ett sätt för mig att närma 
mig en förståelse för livet i fängelset. 

Inlevelsen är inte bara ett verktyg som arkitekten kan 
använda sig av för att gestalta miljöer på ett adekvat 
sätt. Det går även att använda för att undersöka 
förutsättningarna i okända miljöer. Det här arbetet 
använder sig av inlevelsen på det viset.
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ETT REDSKAP FÖR KONTROLL
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Det är knappast kontroversiellt att påstå att arkitektur 
i viss mån har makt att kontrollera vårt beteende. 
En sluten vägg hindrar oss från att se bortom den 
eller passera den. På vissa platser i den slutna 
väggen kan det finnas öppningar där vi tillåts att 
röra oss igenom den eller låta blicken vandra. Om 
vi vill sätta oss ner kan vi vila ryggen mot väggen. 
Om väggen är låg kan vi till och med sätta oss 
på den, eller kliva över den. Arkitekturen tillåter 
oss vissa handlingar, och hindrar oss från vissa. 
Viss arkitektur gestaltas med öppenhet i åtanke, så 
att den byggda miljön tillåter en mängd av olika 
beteenden, men det finns också byggda miljöer där 
det önskade beteendet ryms inom en mycket snäv 
ram. Arkitekturen i den typen av byggnader ämnar 
mer till att begränsa och styra handlingsmöjligheter 
än att öppna upp för dem. Traditionellt är fängelset 
en sådan typ av byggnad. Fängelsemiljön är fylld av 
gränsdragningar som bevakas och kontrolleras. Här 
rör sig ingen utan tillåtelse. 

Arkitekturen fick en viktig roll inom straffrätten 
under 1800-talet, då det i stora delar av Europa 
skedde en övergång från kropps- och skamstraff 
till frihetsberövande som påföljd till brott. Den 
straffade fick i stället för skampålen eller snaran stifta 
bekantskap med fängelset. Detta skifte beskrivs i 
Michel Foucaults Övervakning och straff, där han 
argumenterar att syftet med straffpåföljder inte 
förändrades nämnvärt. Målet var fortfarande att 
förebygga framtida brott, men där man tidigare 
framför allt använt sig av straffet som avskräckande 
exempel - både för åskådare och för den straffade 
själv - så lades i och med fängelsereformen i stället 
fokus på att omstöpa den brottslige inifrån. 

Fängelsestraffet angrep kroppen på ett nytt sätt. Inte 
genom blodsspillan eller nedbrytning, men genom 
att forma den och göra den följsam. ”Efter den 
vedergällning som går ut över kroppen måste det 
komma ett straff som verkar på djupet, som påverkar 
hjärtat, tanken, viljan, sinnelaget” (Foucault 2001, 
ss. 21). Under upplysningen, när frihetsberövande 
först introducerades som en möjlig påföljd till brott i 
stället för tortyr och skam, ansågs människan fredad. 
Att överskrida hennes gränser i syfte att forma eller 
ändra henne var något som makten inte ansågs ha 
rätt att göra. Under 1800-talet blev i stället denna 
överträdelse maktens huvudsakliga metod, ”Straffet 
gjorde anspråk på att rätta till och förvandla” 
(Foucault 2001, ss. 88). I denna förvandling 
samverkade disciplinens system med arkitekturen. 
Tid och rum delades upp i små beståndsdelar för att 
kunna kontrolleras och justeras. Tidens roll var att bli 
”alltigenom nyttig” (Foucault 2001, ss. 177). Rummet 
skulle hjälpa till att ruta in kropparna, förändra dess 
gester och vardagliga vanor. Genom denna process 
skulle fångarna också förvandlas själsligt och bli till 
lydiga och underkastade subjekt, nyttiga för makten 
att använda. Den bästa tänkbara miljön för den här 
stränga disciplinen är en sluten miljö, en enformig 
plats, skyddad från samband med andra platser. 
Liksom klostermiljöer från förr, avsides från resten av 
samhället, med celler för avskildhet och eftertanke, 
har fängelset som roll att förändra sinnena (Foucault, 
2001).

I slutet av 1700-talet presenterar den brittiska 
filosofen Jeremy Bentham en modell för en rumslig 
realisering av total kontroll. Han kallar den för 
Panopticon - det allseende ögat (Bentham, 2002). 
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2.  Panopticon



Panopticon är en arkitektonisk form som möjliggör 
en effektivisering av övervakning. Mitt i en 
cirkelformad byggnad står ett torn. Tornet är försett 
med fönster som vetter mot insidan av cirkeln, som i 
sig är indelad i små beståndsdelar, celler. Från tornet 
kan en övervakare se in i alla celler, men från den 
enskilda cellen går det inte att se övervakaren. Det 
revolutionerande med Benthams Panopticon är att 
kontrollen till stor del läggs över på det övervakade 
subjektet. Eftersom det är omöjligt att veta huruvida 
övervakarens blick vilar på en själv eller inte 
anpassar den övervakade sitt beteende efter 
antagandet att övervakningen är konstant, även om 
den i själva verket kanske är mycket ojämn. Fången 
”blir principen för sitt eget underkuvande”. På så vis 
blir det den arkitektoniska formen som utövar den 
kontrollerande makten, oberoende av det verkliga 
förhållandet mellan övervakare och övervakad 
(Foucault, 2001).
 
Panopticon var mer en idé eller en princip än ett 
direkt koncept för ett fängelse. Bentham menade att 
den var lika applicerbar på andra byggnadstyper 
såsom sjukhus eller skolor (Bentham, 2002). 
Idag går Panopticon även att använda som en 
metafor eller förklaringsmodell för vårt digitala 
övervakningssamhälle. Trots detta är det fortfarande 
med fängelset som Panopticon-principen är starkast 
förknippad. Inte så märkligt kanske. Till skillnad 
från sjukhus och skolor så är fängelset, även i dess 
moderna formvarianter, en arkitektonisk typ vars 
syfte till stor del är kontrollen över dem som vistas 
där. 

Idag är det uttalade syftet för svenska fängelser 

att rehabilitera de intagna, men denna verksamhet 
är underkastad de mångtaliga säkerhetsregler och 
säkerhetsanordningar som finns på plats för att se 
till att fängelsepopulationen beter sig på önskat 
vis. Kriminalvården är den statliga myndighet som 
ansvarar för svenska häkten, frivård och fängelser. 
Deras uppdrag är att verkställa straff och arbeta för 
att minska antalet återfall i brott (Kriminalvården, 
2021). Svensk kriminalvård formulerar sin vision 
som ”Bättre ut”. Det innebär att man har som mål 
att de personer som man arbetar med ska ha en 
bättre chans till ett lagligt liv efter avtjänat straff. 
Kriminalvården menar att man på sina anstalter 
arbetar med brottsförebyggande åtgärder och 
rehabilitering. Detta sker genom sysselsättning såsom 
studier, arbete eller behandlingsprogram, men också 
genom tester och visitationer av de intagna. I sitt 
visionsprogram beskrivs kriminalvårdens logotyp 
som en symbol för visionen, där de två nycklarna, 
en i silver och en i guld, representerar inlåsningen av 
det tidigare kriminella livet, respektive upplåsningen 
av det nya, bättre livet som väntar den intagne 
efter straffet (Kriminalvården, 2021). Trots den mer 
humana och positiva framtoningen känns principen 
igen från Foucault. Fängelset – eller anstalten som 
det kallas idag – är fortfarande ”ett rum mellan två 
världar”, en maskin som ska förändra de intagnas 
sinnen, göra dem nyttigare, och skänka dem tillbaka 
till samhället.
 
”Bättre ut” är en vision som kompliceras av 
fängelsets natur.  Det är inte för inte som fängelset 
beskrivs som den ofria världen. Det är nämligen en 
hel värld som ryms innanför murarna. En värld med 
egna rutiner, relationer, fylld av regleringar och 
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gränser. Intagna begränsas inte bara rumsligt, utan 
måste även följa strikta scheman där deras tid och 
aktivitet styrs in i minsta detalj. Enligt Lauesen (2000) 
leder detta till en passivisering av individen, som i 
sin tur leder till svårigheter att senare återanpassas 
till livet i den fria världen. Förlusten av sin egen 
agens leder till känslor av hjälplöshet och beroende. 
När den intagne mister sitt självbestämmande blir 
hen lättare att hantera för fängelsets personal. De 
inlärt hjälplösa och passiva intagna är de som 
fängelseväsendet betraktar som rehabiliterade, trots 
att det finns undersökningar som visar att mindre 
passiviserade fångar, de som gör uppror och inte 
följer alla regler till punkt och pricka, är de som 
klarar sig bättre vid frisläppning. Troligtvis för att 
de lyckats bibehålla en del av sin agens och sitt 
självbestämmande (Lauesen, 2000). 

”Fängelsestrategin är inte att vårda människor utan 
att utesluta dem från samhället, en passiv parkering 
av utstötta och kasserade människor, vilket i sin 
tur resulterar i en ytterligare marginalisering. Det 
är inte den strategin som kriminalvården officiellt 
uttalar. De talar om vård. Inte heller är det en 
hemlig plan utarbetad av kriminalvårdsstyrelsen 
eller av anstaltsdirektören. Men inte desto mindre 
så blir detta det samlade resultatet av alla de 
handlingar som kriminalvårdens personal företar 
sig. Det är summan av de små handlingar som 
människor gör, som tillsammans utgör en samlad 
strategi – utan att vara planlagd och genomtänkt.” 
(Lauesen, 2000, ss. 14)

Som fånge erfar man endast en fånges kroppslighet. 
Det är inte ovanligt att man tvingas att leva i den 
över flera års tid. Man kan fundera över vad som då 
händer med de kroppsliga erfarenheterna från livet 
i den fria världen. Kanske är det så att de bleknar 
med tiden, och att det är en av anledningarna till att 
vissa fångar har svårt att återanpassa sig till ett liv 
efter straffet.

Den fysiska hälsan kan också påverkas av att sitta 
i fängelse. Fångar i svenska fängelser har vittnat 
om hur deras muskler förändrats och förtvinats av 
att bara röra sig fram och tillbaka i linoleumklädda 
korridorer, och att deras syn försämrats nämnvärt 
under sin tid i fängelset. En anledning till det kan 
vara att de flesta fängelser så sällan bjuder på 
utblickar. Blicken får aldrig vila på en obruten 
horisont (Utan att passera gå, 2021). Om 
fängelsevistelsen rent fysiskt bryter ner den intagne, 
går det att samtidigt tala om “bättre ut”? Hur kan 

3. Kriminalvårdens logotyp
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fängelsets arkitektur utformas så att den inte gör 
direkt skada?

Idag talar man inte om att fängelsemiljön i sig 
ska vara ett straff. Kriminalvården formulerar 
fängelsestraffet som att ”den som dömts till fängelse 
förlorar sin frihet under en tid” (Kriminalvården 
2021). Straffet består i att inte få vara en del 
av omvärlden, snarare än att det är fängelsets 
murar i sig som straffar. Trots det är det omöjligt 
att separera fängelsets byggda form från själva 
straffet. Eftersom arkitekturens utformning är ett 
av de viktigaste medlen för att hålla de intagna 
frihetsberövade, så kommer fängelsearkitektur alltid 
att vara både kontrollerande och straffande. Även 
om den gestaltas med humana avsikter, och även 
om arkitekturen är så vacker och behaglig som den 
någonsin kan bli så är straffet ändå inbyggt i dess 
själva varande. Den är straffande till sin natur. Denna 
natur måste arkitekten förhålla sig till i sin gestaltning.

I uppdraget att gestalta fängelsemiljöer finns alltså 
en inbyggd konflikt. Å ena sidan har arkitekturen 
som uppgift att kontrollera de intagna, se till att de 
befinner sig på önskvärd plats och beter sig på 
önskvärt vis. Å andra sidan ska miljöerna också 
understödja kriminalvårdens uttalade vision om 
att de intagna rehabiliteras så till den grad att de 
kommer ut ”bättre” och kan leva sitt fortsatta liv på 
utsidan i enighet med samhället och lagen. Men 
går det att både strikt kontrolleras och samtidigt 
rehabiliteras?

Naturligtvis finns det skäl till de många regler som 
styr livet i fängelse. Det vanligaste huvudbrottet för 

någon som sitter inne är någon typ av våldsbrott, 
tätt följt av narkotikabrott (Kriminalvården, 2021). 
Det är inte ovanligt med hot och våld bland intagna, 
och ibland riktas även våldet mot personalen. 
Gängkriminella tar ofta med sig sin gängtillhörighet 
in i fängelset, vilket kan leda till konflikter och 
maktkamper om intagna från rivaliserande gäng 
placeras på samma anstalt (Björkgren, Ekbom, 
Nyberg & Resberg 2016). Säkerhetsreglerna finns 
på plats för att upprätthålla ordning och skydda 
både personalen och de intagna från varandra. 
     
Det går inte att lösa all problematik i fängelset med 
arkitektur. Den byggda miljön är bara en del av ett 
stort och komplext system. Däremot kan arkitekturen 
understödja vissa typer av beteenden, och försvåra 
andra. Om förlusten av agens är något av det 
svåraste att leva med i fängelset, och om ett visst 
mått av självbestämmande kan hjälpa den intagne 
att re-integreras i samhället när strafftiden är över, 
så är det värdefullt om arkitekten i sin gestaltning 
möjliggör för så mycket autonomi i miljöerna som 
ryms inom ramarna för regelverket. Lauesen menar 
att bristen på kontroll över sin omgivning leder till 
“en speciell blandning av monoton förutsägbarhet 
och osäkerhet” (Lauesen, 2000). Finns det strategier 
för gestaltningen av fängelsemiljöer som kan få 
dem att erbjuda andra kroppsliga erfarenheter än 
den passiva fångens, som kan ge fången lite av sin 
agens tillbaka, utan att tumma på fängelsets alla 
säkerhetsaspekter?

I mina undersökande gestaltningar har jag försökt 
ta vara på dessa frågeställningar genom att 
fokusera på fyra aspekter som behandlar både 
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arkitekturen och det mänskliga liv som den ringar 
in och möjliggör: tiden, kroppen, det slutna, och 
det öppna. Tiden berör den kontrollerade rytmen 
i fängelset, dagarnas inrutning och rummens strikta 
användning. Kroppen berör den individuella fångens 
autonomi, och hur kroppslighet och rumslighet 
inverkar på varandra. Det slutna och det öppna 
berör fängelsets alla gränser, hur de dras och hur de 
överskrids. 

Genom att belysa dessa aspekter i gestaltningarna 
hoppas jag kunna synliggöra fängelsemiljöns 
komplexa band mellan arkitektur och mänskligt liv.
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“Tiden i fängelset upplevs som en fiende. Å ena 
sidan är tiden i fängelset oändligt lång. Å andra 
sidan fyller denna tid inte ditt medvetandeens när 
den har gått, eftersom den är så tom. (…) Dagarna, 
veckorna, månaderna och åren är i högre grad än 
utanför indelade i på förhand fastlagda rutiner. 
Framtiden blir lika förutsägbar och opåverkbar 
som nuet, som återkommande är en kopia av 
dåtiden.” (Lauesen 2000, ss. 15)

Tiden i fängelset mäts i antal steg i korridoren, 
hammarslag i verkstaden och i kaffekoppar vid 
avdelningens pentry.  Den mäts i hur lång tid det tar 
att röka en cigarett på rastgården, och hur många 
gånger celldörren går i lås och låses upp. På gården 
tvingar tiden buskarna att fälla sina löv, för att om ett 
tag tvinga dem att knoppas igen. En kort stund om 
dagen, när ljuset faller på en av solbänkarna, står 
tiden alldeles stilla. 

Fängelsets straff är avhängigt tiden. Skillnaden 
mellan en som dömts till fem månader, och en som 
dömts till tre år, är hur länge de tvingas vistas på 
samma plats. Ju mer tid, desto större möjlighet att 
den intagne faller in i fängelsets rytm. 

Tiden
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”Straffet inriktar sig inte på föreställningarna utan 
på kroppen, på tiden och på vardagens gester och 
verksamheter; det inriktar sig också på själen i den 
mån den är säte för vanor.” (Foucault 2001, ss. 151)

Kroppen och rummet lever i symbios. De ger och 
de tar av varandra. Rummet visar med all tydlighet 
var det vill att kroppen ska sätta sig – på stolen, som 
är gjord för att använda till just sittaktiviteter – men 
kroppen är trulig idag, och sätter sig på golvet i 
stället, hänger överkroppen över stolens sits. När 
kroppen vandrar genom slutna korridorer lär den 
sig att röra sig i endast en riktning. När ögonen 
inte längre får anstränga sig för att kunna utläsa en 
skepnad vid horisonten, glömmer de bort hur det går 
till. 

I fängelset ska kroppen rehabiliteras, men lika ofta 
straffas den. Den tillåts ett begränsat rörelsemönster, 
och kan bara förvärva sig ett begränsat antal 
erfarenheter. Erfarenheterna från den ofria världen 
är de erfarenheter som kroppen kommer behöva 
förlita sig på senare, ute i det fria.

Kroppen
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”Fängelsets omsorgfullt tillslutna murar, omöjliga 
att ta sig över vare sig åt det ena eller det andra 
hållet och stängda om bestraffningens hädanefter 
hemlighetsfulla verk, en ensartad, på samma gång 
materiell och symbolisk yttring för makten att 
straffa.” (Foucault 2001, ss. 137)

Det slutna elementet begränsar, markerar och ringar 
in. Det slutna elementet kan bestå av en vägg, ett 
tak, ett golv. Det slutna elementet drar en gräns 
som inte går att överskrida, och skiljer ute från inne. 
Genom ett slutet element kan inga kroppar passera, 
inte heller rytmer eller ritualer. Ett slutet element kan 
diktera och kontrollera, men det kan också omfamna 
och beskydda. 

Väggen är det vanligaste exemplet på ett slutet 
arkitektoniskt element, och i fängelset utför väggen 
ett viktigt arbete. Den ser till att fångarna befinner 
sig, och stannar på rätt plats, under den utsatta tid 
som de är avsedda att befinna sig där. Väggen 
isolerar fången i sin cell, och separerar grupper av 
fångar i olika avdelningar. 

Det slutna
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”Däremot nämns ofta hur man saknar 
naturen, stadens liv och andra synintryck 
än promenadgårdens cement eller den 
överskuggande muren. En skog på våren eller på 
hösten. Ljudet av vatten vid stranden, en plats i 
staden, en gata med liv.” (Lauesen 2000, ss. 16)

Det öppna elementet frigör, luckrar upp och bjuder 
in. Det öppna elementet kan bestå av en öppning, ett 
fönster, en semitransparent vägg. Ett öppet element 
markerar en paus i det slutna. Genom ett öppet 
element kan gränser överskridas, så att olika rytmer 
kan blandas och trumma fram en gemensam takt.

Att öppna upp mellan olika rumsligheter gör 
gränserna däremellan vaga. En öppning, i stället 
för en dörr, tillåter en gradvis övergång från rum till 
rum. Man tillåts befinna sig i flera rum samtidigt, i 
gränslandet. Genom ett fönster går det att få kontakt 
med platser som inte får beträdas. 

Det öppna
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4. Tiden 5. Kroppen
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6. Det slutna 7. Det öppna



Cellen är fängelsets innersta rum, och en tvetydig 
plats. Å ena sidan är cellen den plats som är starkast 
förknippad med fångens identitet och integritet. Här 
finns de personliga tillhörigheterna; fotografier, brev, 
vigselring. Här finns ett andrum från livet i resten av 
fängelset. Å andra sidan representerar cellen en 
falsk integritet. Närsomhelst har fängelsets personal 
rätt att visitera den, och vare sig det är av fri vilja 
eller inte, så är det här som fången vid ett bestämt 
klockslag låses in varje kväll. Cellen inreds med de 
möbler och föremål som fastställs av regelverket, 
fången gör inget eget avtryck. I cellen står väggarna 
tätt uppställda, med fönstret som avbrott. Hela 
rummet avslöjas med ett ögonkast, här finns inga 
överraskningar. Endast ljusets långsamma vandring 
över väggarna vittnar om att tiden går.

När man i Sverige började att bygga sina första 
cellfängelser, under första halvan av 1800-talet, 
hämtades många idéer från Eastern State 
Penitentiary i Philadelphia (se bilaga 1). Det 
fängelsesystem som användes där kom att kallas 
philadelphiasystemet, och var i stor utsträckning 
influerat av kväkaridéer. Tanken var att varje 
människa har ett inre ljus, och hos brottslingar 
har detta inre ljus av olika skäl slocknat. Genom 
introspektion i tystnad och isolering finns det 
möjlighet för individen att tända ljuset inom sig igen, 
och på så vis bättra sig själv som människa (utan att 
passera gå). Cellen var det rum som skulle hjälpa 
individen på sin inre resa, och var utformad därefter.

Idén om den isolerade cellen som verktyg för en 
andlig resa var inte unik för kväkarna. På många 
vis påminner cellfängelset celler till sin utformning 

Cellen

traditionella klosterceller. I klosterlivet ingår tid för 
eftertanke i ensamhet, och detta sker i munken eller 
nunnans klostercell, där man får tid till eftertanke 
utan distraktioner utifrån. 

Tanken om individens egna rum lever kvar i svenska 
fängelser idag, även om fången nuförtiden inte 
tillbringar hela sina dagar i isolering där. I vissa 
fängelser finns det dubbelceller som delas av två 
fångar, och detta har blivit vanligare i takt med 
att platsbristen i svenska fängelser har ökat. Men 
standarden är fortfarande en cell per fånge.
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8. Cellinteriör 9. Klostercell - Couvent Sainte-Marie de la Tourette



Cellen har två fönster av olika karaktär som vänder 
sig i varsin riktning. Det stora fönstret vid cellens 
skrivbord erbjuder en vy över fängelsets yttre mur, en 
glimt av världen på utsidan. Det långsmala fönstret 
bredvid cellens bokhylla visar i stället upp livet på 
insidan genom en utblick över fängelseområdet. 
Genom dessa utblickar kan fången, även från 
fängelsets innersta rum, ta del av det liv som pågår 
både i den fria och den ofria världen.  

För att cellen ska kunna erbjuda fången en viss 
mån av kroppslig autonomi krävs det att den 
innehåller flera olika rumsligheter, trots sin ringa 
storlek. När fången förflyttar sig runt i cellen kan hen 
tillgodogöra sig olika rumsliga upplevelser. Genom 
att arkitekturen erbjuder möjligheter till utforskande 
så ligger cellens rumsliga erfarenheter till viss mån i 
fångens egna händer. I min gestaltning av cellen har 
jag försökt ta vara på just den sortens kvaliteter.
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10. Cellaxonometrier

11. Utblickar från olika positioner

Fönsternas placering gör också att ljuset leds in i 
cellen på olika vis under dagen, och ger upphov till 
ett varierande och levande skuggspel. Genom att 
följa hur ljuset rör sig genom cellen, och genom att 
betrakta skiftningarna i grönskan på avdelningens 
omkringliggande gårdar kan fången följa tidens 
taktfasta rytm.

Vinklingen på fönsterna gör att fången, beroende 
på var hen befinner sig i rummet, kan ta del av olika 
utblickar. Vid celldörren går det endast att skymta 
utsidan. Genom att sätta sig vid skrivbordet kan man 
blicka ut över landskapet bortom muren. Om man 
slår sig ner på sängen blir det möjligt att betrakta 
livets gång inne på fängelseområdet. 

08:00 17:0010:00 19:00
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12. Ljusinsläpp under dagen
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13. Vy över muren
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14. Vy över fängelseområdet



Från cellens slutna kärna rör sig fången ut på 
avdelningen. Här sammanstrålar individerna till 
ett kollektiv. Här finns gemenskapen, och här finns 
konflikterna. Sömndruckna ansikten kring matbordet 
vid frukost, skratt och kiv från soffhörnan under en 
filmkväll. En oavbruten, vaksam blick som följer 
en vart man än går och vilar på en vart man än 
befinner sig. 

Två grupper rör sig i huvudsak på avdelningen, 
fångarna och kriminalvårdarna. De rör sig i samma 
rum, men de befinner sig där av olika anledningar, 
och de behov som de har står ofta i konflikt med 
varandra. Fången vill kunna röra sig fritt, få komma 
och gå, och få vara ifred. Kriminalvårdaren vill 
ha översikt och uppsyn, vill kunna kontrollera och 
inspektera. De två grupperna rör sig på samma 
spelplan, men de spelar efter olika regler.

Det är på avdelningen som fången tillbringar en 
stor del av sin lediga tid, det vill säga tiden mellan 
ordnad verksamhet och inlåsning. Vad den tiden 
ska ägnas åt är i stor utsträckning upp till fången 
själv. Vanligt är att man tränar, tittar på tv eller 
spelar brädspel med varandra. Vissa ägnar sig åt 
studier, och ibland bakas det i avdelningens kök. På 
avdelningen genomförs de gemensamma ritualerna 
som måltider och inlåsning. 

Avdelningen
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15. Låst avdelning - anstalten Österåker, 1984

16. Cellkorridor - Couvent Sainte-Marie de la Tourette
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19. Sektion A-A 1:200

20. Sektion B-B 1:200
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21. Fasad öst 1:200

22. Sektion C-C 1:200

5 0 10 m

5 0 10 m



I min gestaltning av avdelningen är den uppdelad 
i två volymer i två plan. På bottenplan finns de 
gemensamma ytorna med kök, gym, samtalsrum 
och kontor. På plan två ligger cellerna och 
cellkorridoren. De två våningsplanen binds ihop 
mot gården genom cellkorridorens balkong och 
gemensamhetsytor med dubbel takhöjd. De två 
avdelningsvolymerna knyts samman av en central 
rastgård på bottenplan, och en utomhusterrass på 
plan två. Avdelningen angränsar till en kulvert på 
vardera sida av rastgården, i vilken kommunikation 
med andra delar av fängelset sker.  

Genom att dela upp avdelningen i två separata 
volymer får fången möjlighet att på eget initiativ röra 
sig runt, inomhus och utomhus, och själv bestämma 
när hen vill byta miljö. De två avdelningsvolymerna 
erbjuder varierande miljöer och aktiviteter för 
fången, men de kan också fungera självständigt, 
med egna kök, om de vid någon tidpunkt skulle 
behöva låsas mot varandra.  

Med ett system med nyckelkort eller tags kan 
vakterna på avdelningen vid behov kontrollera flödet 
mellan avdelningshusen och ute på rastgården. 

AVDELNING 8
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23. Låsbara dörrar, plan 2

24. Låsbara dörrar, plan 1
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25. Avdelningsvolymer

26. Rastgård 27. Kulvert



På avdelningen agerar arkitekturen medlare i de 
intressekonflikter som kan uppstå mellan vakt och 
fånge. För vakten är det viktigt att avdelningens ytor 
är lätta att överblicka. Fången, i sin tur, kan ha ett 
behov av att dra sig undan och få vara för sig själv 
en stund. För att miljön på avdelningen inte ska bli 
alltför monoton krävs att där finns olika typer av 
rumslighet att växla mellan. 

För att underlätta överblickbarheten, och för 
att variera rumsligheterna i de gemensamma 
utrymmena har avdelningen gestaltats med få slutna 
väggar. Det fasta möblemanget på avdelningens 
bottenplan är tänkt att skapa mindre rum i det större, 
öppna rummet och samtidigt knyta samman dessa 

mindre rum till en helhet. De olika rummen går mjukt 
in i varandra utan strikta gränser dem emellan. När 
fången kommer ut ur sin cell, ut i cellkorridoren, 
befinner hen sig i ett gränsland mellan det privata 
och det gemensamma. Korridoren är tack vare den 
öppna balkongen på samma gång avskild från 
umgängesytorna i nivå, och sammankopplad med 
dem i ljus- och ljudbild. Om man sitter och spelar 
kort vid ett av sällskapsborden tillåter de höga 
glaspartierna mot rastgården kontakt med väder 
och vind utomhus. Den vakt som gör en kopp te i 
köket kan samtidigt ha uppsikt över vad som händer 
i tv-hörnan, gymmet eller samtalsrummet, då dessa 
markeras av semitransparenta väggpartier. Och 
även om hen inte kan se cellkorridoren går det att 
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28. Överblickbarhet - gemensamhetsytor 29. Överblickbarhet - cellkorridor och gemensamhetsytor

höra om något händer där, då det är öppet hela 
vägen upp. De mjuka övergångarna från rum till rum 
gör det möjligt för fången att befinna sig i en annan 
rumslighet än fångvaktaren, utan att denne i sin tur 
förlorar sin överblick och kontroll över avdelningen.

Beroende på var man befinner sig på avdelningen 
är siktlinjerna olika långa. På vissa punkter går 
det att se rakt över gården, och rakt igenom båda 
volymerna ut till intilliggande park. Från terrassen på 
plan två går det att se över kulverten och vidare ut 
över fängelseområdet. Tanken med att öppna upp 
för dessa längre siktlinjer är dels för att motverka 
en känsla av instängdhet, dels för att undvika att 
fångens syn försämras under sin fängelsevistelse.  
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30. Långa siktlinjer - gemensamhetsytor 31. Långa siktlinjer - utomhusterrass

32. Fast möblemang
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33. Tv-hörna

34. Gemensamhetsytor
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35. Lång siktlinje genom avdelningens volymer



En konsekvens av att avdelningen delats upp 
i två separata block är att det möjliggör för en 
promenad mellan dem, och runt dem, som tillåter 
fången att röra sig både inomhus och utomhus. Det 
går att ta det lilla varvet runt på rastgården, eller 
det stora varvet, där fången rör sig upp och ner för 
avdelningens trappor och in och ut på terrassen 
och gården. Om fången vill ta sig från det ena 
avdelningshuset till det andra kan hen göra det på 
flera olika sätt, vilket kan ge fången lite av sin agens 
tillbaka. 

Att fången får röra sig utomhus för att ta sig mellan 
byggnaderna är ett medvetet val. Tanken är att 
detta ska ge fången en starkare koppling till väder 
och vind, och till årstidernas växlingar. Att röra sig 
kontinuerligt mellan inomhus- och utomhusmiljöer 
är något som hör den kroppsliga erfarenheten av 
den fria världen till, och därför bör den erfarenheten 
även understödjas i avdelningsmiljön. 

Även rastgården har gestaltats för att ge fången 
möjlighet till flera olika typer av taktila, kroppsliga 
erfarenheter. Med sin sand och sin gräsmatta, med 
sina olika nivåer, underlag och stenläggningar, 
verkar den som en kontrast till resten av avdelningens 
släta golv. På rastgården finns det plats för både 
stillsamt umgänge och energiska basketmatcher. 

Det är via rastgården som de anslutande kulvertarna 
nås. De löper på vardera sida om gården och det är 
via dem som både fångar och vakter rör sig för att 
ta sig till andra delar av fängelset, såsom verkstäder 
eller besöksrum. I fängelset är det viktigt att kunna 
kontrollera flödet av personer som rör sig. Vissa 
personer från olika avdelningar får till exempel inte 
mötas (Utan att passera gå, 2021). Det är på grund 
av detta som avdelningen ansluter till två kulvertar, 
så att fångar från olika avdelningar ska kunna 
röra sig i olika flöden. Genom kulvertarna, förbi 
rastgården, rör sig vakter och fångar från andra 
delar av fängelset. Trots att man befinner sig på en 
helt omsluten gård finns det fortfarande en koppling 
till den större helheten.
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36. Lång siktlinje genom avdelningens volymer
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37. Rastgårdsplan 1:100
5 m0 



Under dagen förflyttar sig solen från avdelningens 
ena sida till den andra, vilket innebär att de två 
blockens gemensamhetsytor skiftar i karaktär. Ett 
smalt takfönster ovanför cellkorridoren riktar ljuset 
mot cellernas dörrar vid vissa specifika tidpunkter. 

Ljusets rörelse genom rummen blir ett vittne om 
tidens gång, och erbjuder en variation av rumsliga 
upplevelser för fången.
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38. Omkringliggande gårdar och skuggspel - 08:00

40. Omkringliggande gårdar och skuggspel - 14:00

Gårdarna som ligger runtomkring avdelningen 
har i denna gestaltning fått en annorlunda karaktär 
från rastgårdens. Genom att tillåta dem vara av 
parkkaraktär, mer fria och vildvuxna, kan de utgöra 
en större kontrast mot den stramare rastgården. 

Fångarna kan inte fritt röra sig i dessa parker, men 
de tar ändå del av dem både från de gemensamma 
ytorna och från sina celler. 
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39. Omkringliggande gårdar och skuggspel - 11:00

41. Omkringliggande gårdar och skuggspel - 17:00



Årstidernas växlingar, lummig grönska på 
sommaren och kala grenar på vintern, görs tydliga 
av parkernas växtlighet. Skiftningarna ger fången 
ett omväxlande landskap att blicka ut över, något 
som kan hjälpa till att bryta ner det monotona i 
fängelselivet. 

Exakt vilken gestaltning och karaktär som dessa 
parkliknande gårdar kan få bestäms av både 
de lokala förutsättningarna på den plats där det 
specifika fängelset ska stå, och på det fängelsets 
utformning och säkerhetsklassning.   
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42. Omkringliggande gårdar - årstidsväxlingar



Slutna väggar, låsta dörrar, bestämda riktningar. 
Precis som att alla rum i fängelset har sitt bestämda 
syfte, där var man utför bestämda handlingar på 
bestämda tider, så är även rörelsen mellan rummen 
strikt programmerad. Från centralvakten kontrolleras 
fängelsets olika flöden med hjälp av kameror och 
elektroniska lås. Rörelsen är en transportsträcka, inte 
ett mål i sig. 

Men transporten har potential att betyda något 
mer. I rörelsen befinner sig fången i gränslandet 
mellan fängelsets olika rum, mellan deras växlande 
karaktärer och syften. I rörelsen kan fången genom 
sitt taktfasta stegande samla kroppsliga erfarenheter 
som rummen inte tillåter, stegen kan tillåtas bli 
längre. 

I många fängelser är det vanligt att förflyttningar 
på området sker i kulvertar under jord. Detta för att 
personalen och vakterna på fängelset ska ha full 
kontroll över vilka som förflyttar sig, när de gör det, 
och var (Utan att passera gå, 2021). Dessa kulvertar 
är ofta tomma och intryckslösa.

När jag studerade Couvent Sainte-Marie de la 
Tourette som referens fastnade jag för klostrets 
många fönsterklädda passager. Dessa passager 
var, precis som fängelsets kulvertar, tänkta som 
transportsträckor, men genom sina fönster gav de ett 
mervärde till förflyttningen. Från dem har munkarna 
kontakt med resten av klostret, och jag började 
fundera på om det inte skulle gå att göra samma sak 
med fängelsets kulvertar. Låta dem bjuda på olika 
rumsliga upplevelser, och genom dem låta fången 
knyta an till andra delar av fängelset under sin 
förflyttning.

Kulverten
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43. Kulvert - anstalten Kumla

44. Fönsterpassage - Couvent Sainte-Marie de la Tourette



Exakt hur kulverten bör utformas, vilka utblickar 
den bör erbjuda, och vilka rum den knyter an till 
måste avgöras från fall till fall. Beroende på den 
tomt som fängelset ska byggas på, på den lokala 
naturen och på planen för resten av anläggningen 
kan kulvertarna ta sig väldigt många olika uttryck 
och former. Oavsett av vilka förutsättningar som 
de gestaltas efter är det den rumsliga variationen, 
sekvensen av olika typer av rum, topografier och 
utblickar som är kärnan. 

Eftersom jag i detta arbete inte utgått från en specifik 
tomt har jag inte kunnat gestalta en platsanpassad 
kulvert. Istället har jag tagit fram ett antal aspekter 
som går att arbeta med i förhållande till kulverten, 
samt en exempelsekvens som ansluter till mitt 
gestaltningsförslag av avdelningen. 

Ett sätt att skapa en varierad sekvens av 
rumsligheter i kulverten är att använda sig av 
olika typer av ljusinsläpp och inramade utblickar. 
Ljusinsläppen kan placeras i olika positioner i 
kulverten, och ta olika former. Kulverten kan på vissa 
punkter bredda sig eller höja sig för att ändra formen 
på rummet, och kulvertens topografi kan varieras 
med hjälp av ramper och trappor.

Genom att  låta promenaden genom kulverten blir 
något mer än bara en transportsträcka från en del av 
fängelset till en annan, kan fången tillgodogöra sig 
en annan kroppslighet än på avdelningen.
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45. Kulvertstrategier - ljusinsläpp, rumsformer & kulvertterräng
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46. Rumssekvens i kulvert
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47. Kulvert i anslutning till avdelning
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Muren är den yttersta gränsen. Linjen som separerar 
världen innanför från världen utanför. Men gränsen 
respekteras inte blint. Regnet som sveper in över 
landet skiljer inte på åkermarken utanför och de 
trimmade gräsmattorna på insidan, det faller likafullt 
på båda sidor. I samma stund som solen går upp på 
utsidan, går den upp på insidan. Vädrets skiftningar 
och tidens taktfasta gång vittnar om att de två 
världarna - insidan och utsidan - är del av samma 
helhet, precis som att fängelset är en oåtskiljlig del 
från samhället i stort. Att separera dem är omöjligt, 
men mötet dem emellan kan ske på ett oräknerligt 
antal sätt. 

Trots att fängelset i sin funktion har starka kopplingar 
till samhället så är det nästintill helt avskilt från det. 
Innanför murarna är fängelset kontextlöst, det har 
sin egen disciplinerade, taktfasta rytm, och resten av 
världen stängs ute. Från andra sidan har man ingen 
inblick. Murens slutna väggar reser sig höga för att 
dölja allt som rör sig på insidan. Den utgör en skarp 
och oöverstiglig gräns. Men även om fängelset till sin 
utformning vill skapa distans mellan sin egen värld 
och världen utanför så går det inte att komma ifrån 
att en anstalt är ett stort ingrepp i sin kontext, oavsett 
vilken kontext det är. 

Muren
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48. Mur - anstalten Kumla



Precis som i fallet med kulverten så har mina tankar 
kring gestaltningen av muren till stor del tagit formen 
av principer och diagram. Detta på grund av att jag 
frångått att arbeta med en specifik kontext i det här 
arbetet. De enda specifika gestaltningsaspekterna 
av muren är i förhållande till avdelningen. Tanken 
har varit att i så hög grad som möjligt få muren att 
försvinna ur blickfånget från avdelningen och insidan 
av fängelset. 

I min gestaltning av avdelningen ligger den näst 
intill gikt an mot muren, sånär som på en säkerhets- 
och transportzon som löper mellan dem. Dessutom 
vänder avdelningen muren ryggen. Den norra 
kulverten, och terrassen ovanpå den skymmer sikten 
mot muren. 

Från cellerna går det att se muren, men eftersom 
de ligger på avdelningens andra våning så har 
man därifrån även utblick över murens krön, och ut i 
landskapet utanför. 
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49. Mur & rastgård

50. Mur & celler
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51. Murformer & murmaterial

I relation till utsidan har jag tagit fram ett antal 
olika strategier för att bryta ner murens monotona 
och slutna form. Min tanke är att bryta ner murens 
massiva volym i mindre beståndsdelar.

Ett sätt att angripa muren är att låta olika delar av 
den ta olika formuttryck. Vissa delar släta, vissa 
delar kantiga, vissa delar flödande och vågformade. 
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76. 

 En annan strategi kan vara att variera murens 
material. Exempelvis kan vissa delar vara gjutna i 
betong, och vissa delar murade i tegel. 

Variation i form och material kan naturligtvis också 
kombineras, där ett visst material tar en form, och ett 
annat material en annan.

52. Murformer & murmaterial



53. Strategier för omgivande landskap
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Istället för att variera murens struktur går det också 
att använda det omgivande landskapet för att bryta 
upp bilden av muren. Genom att kupera landskapet 
eller låta växtlighet skymma den kan muren få ett 
mindre dominant uttryck.

Genom att använda sig av dessa olika strategier 
skulle muren, genom förändringar i uttryck kunna 
kommunicera olika typer av verksamheter inne på 
fängelseområdet. Att låta muren berätta om livet 
på insidan kan vara ett sätt att börja bryta ner den 
mentala gränsen mellan den fria och den ofria 
världen, utan att för den delen tumma på dess 
funktion. 
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54. Vy från murens utsida
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AVSLUTANDE REFLEKTION
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Tidigt i mitt arbete så satte jag upp riktlinjer och 
begränsningar för mitt examensarbete. Jag förstod 
att fängelset som tema var bra mycket större än att 
jag på ett tillfredsställande vis skulle kunna täcka 
in alla dess aspekter under en termins arbete. Inte 
nog med att fängelseväsendet ser så olika ut på 
olika platser i världen, dessutom innefattar ämnet 
så många aspekter. Politik, juridik, rättvisa, olika 
perspektiv med mera. Eftersom jag studerar arkitektur 
så bestämde jag mig för att försöka att hålla mig 
till att undersöka de arkitektoniska aspekterna i 
ett fängelse. Det finns mycket att kritisera inom 
svensk kriminalvård. Långa häktningstider och 
maktmisssbruk på anstalter är bara en del av den 
kritik som ofta riktas mot kriminalvårdens verksamhet. 
Då dessa frågor ligger närmare juridiken än 
arkitekturen så valde jag att inte behandla dem i 
det här arbetet. Inte för att de inte är viktiga eller 
intressanta, men för att jag tänkte att det finns andra 
professioner som kan hantera dessa frågor på ett 
bättre, mer nyanserat vis än vad jag skulle kunna. 
Men arkitketuren kände jag mig väl förberedd 
att tackla. I arbetet valde jag också att förhålla 
mig till fängelser i en svensk kontext. Det var ett 
val jag gjorde då jag var väldigt intresserad av 
den intressekonflikt som uppstår i och med svensk 
kriminalvårds vision om rehabilitering av fångar, det 
vill säga att svenska fängelser på samma gång ska 
vara både straffande och rehabiliterande. 

Nu när arbetet är klart så kan jag se att de här 
första avgränsningarna var nödvändiga för mig för 
att kunna hinna färdigställa mitt arbete, men att de 
också har haft negativa konsekvenser. Framförallt 
gjorde det svårt för mig att hitta relevant information 
att basera både min teori och mina gestaltningar på.

Eftersom jag tidigt avgränsade mitt arbete till en 
svensk kontext så valde jag också att begränsa 
mig till källor som behandlade just svenska, eller 
åtminstone nordiska fängelser. Det visade sig snabbt 
att nästan all information om svenska fängelser 
kommer direkt, eller indirekt, från kriminalvården. 
Även de kursböcker som jag läst, som till exempel 
Människan, brottet, följderna, har haft författare 
som arbetar eller har arbetat inom kriminalvården. 
Bilden av svenska fängelser, och förståelsen för 
hur de fungerar, kontrolleras i stor utsträckning 
av kriminalvården. Det här gör ju att man kan 
ifrågastätta integriteten i mitt arbete. Hur kan jag, 
som jag uttrycker det, tjäna båda sidor - både 
fångar och kriminalvårdare - när bara den ena sidan 
kan göra sig hörd ordentligt? 

Att få tag på bra och aktuella förstahandskällor 
från fångar har också varit ett problem. Den sista 
svenska fångtidningen, Filen, lades ner 2017, och 
även om det finns ett digitalt arkiv så gjorde min 
initiala avgränsning till att främst försöka beröra 
arkitektoniska frågor i fängelset att många av 
artiklarna i den - om än intressanta för att ge mig 
ett breddat perspektiv på hur det känns att vara 
fånge - lämnades utanför mitt arbete. När jag ser 
tillbaka kan jag nu tycka att dessa röster hade 
varit intressanta att lyfta mer i arbetet, för att ge en 
bredare och mer nyanserad bild av det komplexa 
fängelselivet.  

Det skulle kanske ha varit intressant att rucka lite på 
de strikta avgränsningar som jag initialt satte upp 
för arbetet. När jag insåg att mina gestaltningar inte 
skulle beröra specifikt svenska fängelsemiljöer, utan 
istället skulle handla mer om förutsättningarna för liv i 
en generell, ofri miljö, så hade det kunnat berika mitt 
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arbete om jag tog in perspektiv som berör liknande 
miljöer på andra platser. Det fanns ju egentligen 
ingen anledning att förhålla mig så nitiskt till mina 
första restriktioner när arbetets förutsättningar hade 
förändrats, och projektet tagit en ny riktning.  

Att arbetet kom att få en förhållandevis abstrakt 
karaktär var jag tvungen att förhålla mig till i min 
grafiska stil. Jag valde tidigt i arbetet med mitt 
visuella material att inte göra renderingar av mina 
gestaltade miljöer. Tanken var att bildmaterialet 
inte skulle ge intrycket av att beskriva någon slags 
tilltänkt verklighet, utan snarare visualisera möjliga 
rumsliga förhållanden och atmosfärer. Den dova 
färgskalan och de svart-vita illustrationerna valdes 
av samma skäl. Jag tänkte att avsaknaden av färg 
skulle addera ett abstraktionsfilter till illustrationerna, 
då de då blev mindre representativa för en verklig 
miljö. Efter min presentation av arbetet var det flera 
som uttryckte att färgskalan gav dem en känsla av 
tyngd, och att det passade med arbetets tematik. 
Det var aldrig min uttänkta strategi att framställa 
fängelsemiljöer på ett dystert eller tungt vis, men 
jag tror att jag undermedvetet kan ha tänkt i samma 
banor. Det dova kan helt enkelt ha kännts mer 
passande för en plats som ändå besitter en hel 
del mörker. Jag har också under arbetets gång 
tittat mycket i Anders Petersens bok Fängelse, som 
innehåller författarens svart-vita fotografier från 
anstalten Österåker. Eftersom det var den bok som 
bäst beskrev ett ofiltrerat liv inne på en svensk anstalt, 
så kan jag också ha påverkats av de bilderna när 
jag valde hur mitt projekt skulle illustreras. 

När jag bläddrar tillbaka i mina skiss- och 
anteckningsböcker så ser jag hur mycket mitt 

examensarbete har förändrats under processens 
gång. Det har många gånger varit en frustrerande 
resa, där jag varken kunnat se ett slutmål, eller hur 
jag skulle kunna ta mig dit. Resultatet blev något helt 
annat än jag hade föreställt mig. Genom att utgå 
ifrån fängelset som startpunkt har jag fått syn på 
arkitektoniska aspekter och egenskaper som jag inte 
har övervägt förut. Trots att jag kanske inte är helt 
nöjd med var mitt projekt landade så har jag genom 
min process lärt mig otroligt mycket, om fängelser, 
men framförallt om olika metoder och förusättningar 
för arkitektonisk gestaltning. 

Fängelsearkitektur är ett intressant och viktigt ämne 
som borde undersökas mer på djupet än vad jag 
med mina förutsättningar har kunnat åstadkomma 
i detta arbete. Själv tar jag med mig intresset för 
dessa miljöer, och hoppas kunna fortsätta utveckla 
tankar och idéer kring dem i framtiden. Om det här 
arbetet har kunnat väcka tankar och intresse för 
fängelsearkitketur hos någon annan så känner jag 
mig nöjd med det. 
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Fängelsets roll i samhället har förändrats under 
tid. I Sverige var det först under 1700-talet som 
grunden lades för de institutioner som skulle komma 
att bli föregångare till våra moderna fängelser. 
I den medeltida borgen kunde man visserligen 
ofta finna en fängelsehåla, men syftet med den 
var företrädesvis att förvara fångar i väntan på 
rättegång och straff (Lundberg, 2020). Fängelse 
var inte en påföljd som användes för brott, istället 
dömdes kriminella vanligtvis till kroppsstraff, 
skamstraff, eller till och med dödsstraff (Forsberg, 
2008). 
   
Upplysningens bidrog till en förändrad syn på 
brott och straff. Kroppsstraff ansågs inhumana 
och började att ifrågasättas. Individens frihet 
blev ett viktigt ideal, och till följd av detta ansågs 
frihetsberövande vara en adekvat påföljd för brott 
(Lundberg, 2020). Det bör påpekas att övergången 
från kroppsliga straff till frihetsberövande inte skedde 
under en natt. Till en början var frihetsstraff ovanliga, 
och i straff- och missgärningsbalken från 1734 kan 
man läsa att över sextio brott fortfarande ledde till 
avrättning (Forsberg, 2008). Under denna period 
blev det vanligt att dömas till straffarbete på någon 
av de många fästningar som fanns runt om i Sverige. 
Eftersom fästningarna vid den här tiden ansågs 
omoderna, och hade förlorat sin tidigare funktion, 
omvandlades de nu till en typ av föregångare till 
det moderna fängelse som vi känner till, ett proto-
fängelse (Lundberg, 2020). 
   
En annan institution som kan ses som föregångare 
till dagens fängelser var det som kallades för tukt- 
och spinnhus. Även där förekom hårt arbete, men 
till skillnad från på fästningarna, så var de flesta 
som arbetade på tukt-och spinnhusen inte dömda 
för något brott. Under den här tiden rådde det 

tjänstetvång enligt lag i Sverige, vilket innebar att 
alla arbetsföra människor var tvungna att arbeta 
såvida man inte var försörjd på annat håll. I tukt- 
och spinnhusen hamnade alla de som inte lyckades 
försörja sig på annat vis. Arbetsvillkoren var mycket 
ofördelaktiga, och det mesta av tukt-och spinnhusens 
vinst hamnade i ägarnas ficka (Lundberg, 2020). 
Arbetshus som tukt- och spinnhusen var inte unikt 
för Sverige. Redan 1596 öppnade det arbetshus i 
Amsterdam, Nederländerna, som kom att bli modell 
för liknande institutioner runtomkring Europa. Vid 
första anblick var dessa arbetshus inte nämnvärt lika 
vad vi idag kallar för fängelse. Inställningen till dem 
var att de var en typ av barmhärtighetsverksamhet, 
där behövande fick en chans till arbete och 
försörjning. Byggnaderna var av öppen karaktär 
och arbetare tilläts återvända hem vid arbetsdagens 
slut. Användningen av arbetshusen som en form av 
straff ökade gradvis med tiden. År 1669 öppnade 
ett spinnhus i Hamburg endast avsett för kriminella 
(Rubin, 2018). Även i Sverige övergick arbetshusen 
till att fungera mer som regelrätta straffinrättningar. 
Det mest kända exemplet är kanske Långholmens 
spinnhus, uppfört 1724, som byggdes om till ett 
fängelse 1874 (Lundberg, 2020).

Omvandlingen av Långholmens spinnhus var 
en konsekvens av den opinion för  mer humana 
förhållanden i svenska fängelser som tog fart 
under första halvan av 1800-talet. En av de som 
engagerade sig i frågan om en liberalisering av 
fängelserna var kronprins Oscar (senare kung 
Oscar I). År 1840 gav han sig in i debatten 
genom att anonymt ge ut boken Om straff och 
straffanstalter - eller Gula boken - efter bokens gula 
pärmar. I den framfördes argument för att införa 
cellfängelsesystemet i Sverige. Detta ansågs som 
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ett bättre och mer humant system, där olika typer 
av fångar separerades istället för att blandas i 
stora, gemensamma celler, så som var standard vid 
tidpunkten. Cellfängelsesystemet kunde delas upp i 
två underkategorier – båda med sitt ursprung i USA 
– Philadelphiasystemet och Auburnsystemet. I Gula 
boken föreslogs Philadelphiasystemet för alla straff 
upp till 6 år, och Auburnsystemet för de straff som 
var längre än så (Forsberg, 2008).
    
De båda cellfängelsesystemen uppkom nästan 
samtidigt i två städer i USA i början av 1800-talet. 
Auburnsystemet implementerades för första 
gången 1823 i Auburn State Prison i New York. 
Pennsylvaniasystemet (Philadelphiasystemet hos 
Forsberg) i Eastern State Penitentiary i Philadelphia 
1829. Tidigare hade man i både New Yorks och i 
Philadelphias fängelser använt sig av total isolering 
av sina fångar – i New York under en del av sin 
strafftid, i Philadelphia under hela strafftiden – men 
på grund av de grava hälsoproblem som uppstod 
hos fångarna hade båda städerna varit tvungna 
att justera sina system. I Auburn State Prison 
valde man att låta fångarna arbeta tillsammans i 
verkstäder dagtid, och isolerade dem i sina celler 
nattetid. Under arbetet var fångarna förbjudna att 
kommunicera, de fick inte prata eller se varandra i 
ögonen. Detta system fick namnet det tysta systemet 
eller Auburnsystemet. På Eastern State Penitentiary 
valde man en annan väg. Här blev fångarna 
tilldelade stora celler där de fick både sova och 
arbeta i ensamhet. För att undvika de problem man 
tidigare haft med total isolering kunde fångarna 
få besök av fängelsepersonalen, och de fick vid 
bestämda tillfällen lämna cellen och besöka en 
liten, privat rastgård. Detta system fick namnet det 
separerade systemet eller Pennsylvaniasystemet 
(Rubin, 2018).   

Samma år som Gula Boken gavs ut anslog 
Sveriges riksdag 1,3 miljoner kronor för att 
bygga nya fängelser i landet. De tre första - i 
Stockholm, Linköping och Kristanstiad – stod 
klara 1846. Vid 1898 fanns det sammanlagt 47 
cellfängelser i landet. Till en början var det fångar 
dömda för mindre grava brott som placerades 
i cellfängelser. För grövre brottslingar gällde 
gemensamhetsfängelser fram till 1870-talet, därefter 
inhystes de på centralfängelser i Stockholm, 
Göteborg och i Malmö, även dessa i cellfängelsestil. 
Byggandet av cellfängelser under 1800-talet 
ses idag som en av Sveriges första stora sociala 
reformer (Forsberg, 2008). 
 
Centralfängelset i Stockholm uppfördes 1874-
1880 på Långholmen, i och med ombyggnationen 
av Långholmens spinnhus. Speciellt med detta 
fängelse var att både Philadelphiasystemet 
(Pennsylvaniasystemet hos Rubin) och 
Auburnsystemet implementerades i samma byggnad. 
Långholmens centralfängelse bestod av fyra flyglar 
med utgångspunkt i en central bevakningshall. De 
intagna inledde sin tid i fängelset i de två bakre 
flyglarna, där verksamheten var organiserad efter 
Philadelphiasystemet. Det innebar att fångarna 
i början av sitt straff var nästintill totalt isolerade. 
När de suttit av sin celltid - som ibland sträckte 
sig flera år - blev de flyttade till någon av de två 
främre flyglarna, där verksamheten istället följde 
Auburnsystemets principer. I dessa två flyglar var 
de individuella cellerna mindre, cirka 3 kvm, och de 
gemensamma ytorna större då fångarna förväntades 
arbeta tillsammans dagtid (Forsberg, 2008).
   
Även om cellfängelsereformen på sin tid ansågs 
vara ett steg mot en mer human fångvård fick det 
inhumana konsekvenser. Många intagna bröts 
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6. Nattcell på Långholmens centralfängelse. 7. Cellarbete på Långholmens centralfängelse. 

4. Dagceller enligt Philadelphiasystemet på Långholmens 
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ned både fysiskt och psykiskt av att vara isolerade 
under så lång tid. Efter sekelskiftet 1900 kortades 
isoleringstiden för fångar gradvis ner, från år 
till månader. År 1940 öppnade anstalten Hall i 
Södertälje sina portar. Där var det inte mycket som 
var likt de gamla cellfängelserna. Området hade 
både idrottsanläggningar och grönytor för den 
intagne att bruka, och den som skötte sig kunde bli 
placerad på en avdelning där man både fick ta 
emot besök, och endast vara isolerad under natten. 
År 1946 avskaffades cellstraffet helt i Sverige. 
Även om de gamla anläggningarna fortsatte att 
användas så isolerades fångarna inte längre i 
samma utsträckning som tidigare (Forsberg, 2008). 
Idag är det endast Kalmars straffängelse, invigt 
1852, som fortfarande brukas av kriminalvården 
(Kriminalvården, 2021). Den 28:e januari 2021 
meddelade Kriminalvården att man även avser att 
återöppna centralfängelset i Härnösand, invigt 1861 
och avvecklat 2009. Anledningen till återöppningen 
är den stora platsbrist som råder i de svenska 
fängelserna i dagsläget (SVT Nyheter, 2021)
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8. Planritning över Långholmens centralfängelse.  9. Centralt bemannat bevakningscentrum på Långholmens  
centralfängelse. 

10. Långholmens centralfängelse.  
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