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Bilderna är printade på en säkerhetsfolie, en nyutvecklad produkt, som uppfyller extra höga 
krav på säkerhet, resistens och slitstyrka. De kan monteras direkt på vägg oavsett ytmaterial. 
Säkerhetsfolien går inte att riva av i större stycken utan smulas sönder vid alla försök att av-
lägsna den. 

Motiven kan användas i familjerum, mötesrum, häktesceller, korridorer och allmän miljö inom 
kriminalvård och psykiatri. Motiven är dessutom utformade så att effekten av åverkan för-
svinner i motivet då det är utformat så att kanterna redan från början är ”naggade” på. 
Storlek ca 50x70 cm men kan beställas enligt egna önskemål. 

Bilderna är kontemplativa, positiva och öppna för vidare tankar. Vår avsikt är att skapa bilder 
som varken är tydligt föreställande, triggande eller provocerande och tar hänsyn till religiösa 
och kulturella aspekter. Samtliga motiv är skapade av mönsterformgivaren Sara Gullman.
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Under ett års tid har doktoranden Franz James djupintervjuat nio personer som 
visatats på en rättspsykiatrisk klinik. Målet med institutionsbesöken var att skapa 

bättre förståelse för den här muiljöns betydelse för vård och rehabilitering.  
 

TEXT INGEMO  ORSTADIUS, ILLUSTRATIONER SARA GULLMAN, SKISS FRANZ JAMES FOTO JAMES&THEDIN

Institutionsmiljön 
viktigare än vi  

kanske tror 
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– Många informanter beskriver spontant 
sin maktlöshet. Jag påverkar deras situa-
tion bara genom att vara där, säger dokto-
randen Franz James om sina fältstudier på 
en rättspsykiatrisk klinik.

Franz James är doktorand i design vid 
HDK, Göteborgs universitet och forskar 
på den fysiska miljöns påverkan inom 
psykiatri och kriminalvård. Hur ser dessa 
miljöer ut och varför? Finns det faktorer 
som kan stötta rehabiliteringen och i så 
fall vilka? Eftersom Franz James också är 
designer, intresserar han sig även för hur 
man kan integrera dessa faktorer i en de-

signprocess och utforma produkter som 
minimerar de intagnas självskador.

– Mitt fackområde, som är möbler och 
inredning, är väldigt lite forskat på, efter-
som det är svårt att bedriva etiska studier 
på fältet. Det finns få dokument som styr 
hur man utformar ett patientrum på bästa 
sätt och ingenting på praktisk nivå, säger 
Franz James.

Intervjuer med intagna
Han har studerat nybyggnadsprocessen 
av slutna miljöer och funderat över vilka 
beslut som tas om den fysiska miljön och 

varför, samt vad som styr detta. Under ett 
års tid har han gjort månadsvisa fältstu-
dier på en rättspsykiatrisk klinik där han 
intervjuat nio personer på deras rum. 

– Detta är unikt, eftersom besök van-
ligtvis sker i särskilda besöksrum. Av sä-
kerhetsskäl får man inte filma eller fota i 
dessa miljöer och jag har inte heller an-
vänt bandspelare, eftersom jag tror att ett 
muntligt samtal är mer spontant och av-
slappnat, säger Franz James.

Han har utvecklat en egen intervjume-
tod, ”Sketch & Talk”, där han dels håller 
sig till vissa frågor och ett visst ämne, dels 
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REPORTAGE

Det är viktigt att ha något fint att vila blicken på i ett annars kalt rum”, säger designerduon om sin senaste suicidpreventiva produkt; en tunn vinyl som klistras 
direkt på väggen. Skaderisken minimeras eftersom plasten smular sig om man försöker ta bort den, i stället för att bli en lång remsa. Vinylen finns i affischstor-
lek med fyra olika icke-provocerande motiv i grönt, designade av Sara Gullman. 
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använder sig av öppna frågor och skissan-
de. 

– Skissandet är ett sätt att hålla oss kvar 
i samtalet, säger han och visar i sin skiss-
bok hur det kan se ut. 

Franz James vill inte vara ”flugan på 
väggen” som gör en observationsstudie. 
I stället vill han undersöka avsikten med 
miljön i en dialog med brukaren. Han är 
medveten om att han påverkar vissa ske-
enden genom sitt besök. Frågor ställs och 
vissa saker medvetandegörs hos patien-
ten.

– Men jag är väldigt försiktig i mitt sätt 

att förhålla mig till verksamheten. Jag är 
där på deras villkor och det är vi överens 
om, säger han.

Franz James namnger inte kliniken i sin 
forskning och är noga med att inte röja in-
formanternas identitet. Inte heller efter-
frågar han varför de är där, vilka diagnoser 
de har eller vilka eventuella mediciner de 
använder.

Aha-upplevelser för personalen
Informanterna tycker inte alltid att de-

ras åsikter och synpunkter kommit fram 
när de pratat med de anställda och ser en 

möjlighet att få framföra dessa via Franz 
James. 

– Och det gör jag ju också när jag pra-
tar med institutionens vårdutvecklings-
grupp. Personalen där är jätteintresserad 
och får en del aha-upplevelser, säger han 
och tillägger att alla han stött på i verk-
samheten har en imponerande vilja och 
avsikt att ge god vård.

Målet med institutionsbesöken är att 
skapa bättre förståelse för den här miljöns 
betydelse. Är den anpassad efter brukar-
nas reella behov? 

– Jag tror inte det. Många brukare är på 



REPORTAGE
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sina rum nästan hela dygnet. Jämfört med 
en kontorsmiljö står sig anstaltsmiljön 
rätt så slätt. Många informanter har rygg-
problem på grund av dåliga sittställningar. 
Möblerna i deras rum är inte utformade 
för att de ska sitta i dem timme efter tim-
me, säger Franz James och förespråkar en 
miljö som ger möjlighet till fysisk aktivitet 
samt varierade sitt- och liggställningar.

En annan viktig aspekt är självständig-
het. Patienten är i en miljö som inte är 
självvald och måste erbjudas möjlighet till 
en privat sfär i dagrummet, samt ett eget 
territorium i det egna rummet. 

Svårt skapa hemmiljö
En sluten miljö skiljer sig från en hemmil-
jö såtillvida att där råder ett beroendeför-
hållande som påverkar den intagne. Hen 
kan exempelvis inte öppna fönstret själv 
eller möblera om.

– Många arkitekter och verksamheter 
förespråkar en så hemlik miljö som van-
ligt. Men vems hem? Ett hem är något du 
visar upp. Där finns egna valda föremål 
som representerar din identitet och stöt-
tar den. Hemmet är den sfär där du får 
vara den du vill. Där kan du strunta i nor-
mer. Som patient kan du inte det, säger 
Franz James.

Att anstaltsmiljöerna ser ut som de 
gör, beror enligt honom på en oreflekte-
rad repetition av miljöns utformande. ”Så 
här har de alltid sett ut.” Anstaltsmiljön 
är skapad enligt en tänkt aktivitet som 
inte grundar sig i patientens reella behov. 
Skrivborden är ett exempel på detta.

– Hotellen är föregångare till tillfälli-
Franz James har utvecklat en egen intervjumetod, ”Sketch & Talk”, där han dels håller sig till vissa frågor 
och ett visst ämne, dels använder sig av öppna frågor och skissande. 

Toalettpappershållaren är rund, mjuk och saknar 
vassa kanter. Går inte att bryta eller föra långt in i 
kroppsöppningar. Hållaren har ett säkert fäste. 

Krok av plast, som ger vika vid 9 kilos be-
lastning och sen återtar sin form.  Kroken 
finns på häkten och psykiatriska sjukhus. 

Duschhyllan  har ett säkert fäste, är mjuk inuti och saknar 
vassa hörn, tål maskindisk och har hål i botten så att vattnet 
kan rinna ur. 



Franz James har studerat den personliga miljön på en 
rättpsykiatrisk anstalt i ett år.

Med vår hjälp får du kraften till förändring

Målgrupp:
Pojkar och flickor 12-19 år med relationsstörningar och  
psykosocial problematik.
Behandlingsinnehåll:
Miljöterapeutiskt & Konsekvenspedagogisk.

Holmenvägen 27, 952 52 Kalix - Nyborg 

www.holmen27.nu
070-205 44 83
info@holmen27.nu

 

Högspecialiserad behandling 
för dig med diagnostiserad personlighetsproblematik, 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression,
självskadebeteende, ångest, OCD eller trauma.

Finjagården erbjuder småskalig effektiv behandling av patienter med
olika former av psykiatrisk problematik. Vi utför även psykiatriska
utredningar.  

Strukturerad DBT, KBT och PE kompletterad med rutiner, säkerställer
dokumenterade behandlingsresultat. Ett kvalitetssäkrat system med upp-
följning för såväl patient, närstående som uppdragsgivare skapar insikt,
medverkan och trygghet. På Finjagården ser vi till hela människan. 
Vår verksamhetschef Liselott (T. 0451 451 42) berättar gärna mer.

finjagarden.se
T. 0451 451 40
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Vi är ett företag som specialiserat sig på persontransporter.

Det finns idag ett stort behov av persontransporter i 
Sverige, det kan vara enklare transporter såsom transporter 
till och från HVB-hem eller transitboenden, det kan även vara 
transporter med högre skyddsklassning som till exempel till 
och från skyddat boende.

PERSONTRANSPORT AB  / 0700 21 20 40

info@persontransport.se / persontransport.se
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ga miljöer. Men i dag, när man vill ska-
pa mobilitet, är hotellskrivbordet utbytt 
mot ett litet bord där man kan sitta och 
äta samtidigt som man tittar på teve. 

Suicidpreventiv miljö ger trygghet
Hittills har forskningen sagt väldigt lite 
om den fysiska miljöns betydelse, vilket 
är naturligt eftersom verksamheten är 
det viktigaste. 

– Lösningen finns inte i den fysiska 
miljön, men den kan stötta verksam-
heten. Den bör vara säker och kan till en 
viss gräns utformas att vara det. Men att 
skapa en hundraprocentigt säker miljö 
är omöjligt, eftersom man då tar bort in-
dividens självbestämmande och möjlig-
het att påverka, säger Franz James.

Tillsammans med Joakim Thedin in-
går han i designerduon James & Thedin 
som sedan 2010 tagit fram suicidpre-
ventiva produkter för institutionsmiljö-
er. 

– Det är ångestfyllt att bli tagen i för-
var och den som blir det är inte alltid 
medveten om vad som händer. När ång-
esten stegras tillräckligt kan suicid vara 
ett sätt att ta sig ur den. En suicidpreven-
tiv miljö kan stötta och få personen att 
känna sig lugn och trygg. 

Den som dessutom har en psykisk 
sjukdom kan ha svårt att tolka produk-
ter, något som skapar osäkerhet. 

– Som designers kan vi utforma be-
gripliga och säkra produkter som samti-
digt har en god funktion, säger Franz Ja-
mes och tar exemplet kroken. Den måste 
ju gå att hänga saker på! ●


