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10 SEPTEMBER
I dag har Tord och Turid namns-
dag. Tord är en gammal nordisk 
kortform av Torfrid, som i sin tur 
är bildat av gudanamnet Tor och 
frid i betydelsen fred, beskydd. 
Tord har funnits sedan förkristen 
tid och var populärt på 1940- och 
1950-talen. Omkring 11 500 bär 
namnet, cirka 6  100 kallas så. 
Turid är en norsk form av Torfrid. 
Eftersom namnet oftast har as-
socierats till kvinnor anses ”frid” 
gå tillbaka till betydelsen skön 
och älskad. Turid kom hit i mitten 
av 1900-talet men har aldrig varit 
vanligt. Omkring 450 heter så, cir-
ka 300 har det som tilltalsnamn.

DET HÄNDE DÅ
* För 35 år sedan, 1982, fick 
Danmark en ny, borgerlig fyr-
partiregering med Poul Schlüter i 
spetsen. Den 53-årige advokaten 
blev landets första konservativa 
statsminister sedan parlamen-
tarismen infördes i början av 
1900-talet.
* För 40 år sedan, 1977, ägde 
den största demonstrationen mot 
kärnkraft hittills rum i Skåne. 
Runt 15 000 personer marsche-
rade från Lomma norr om Malmö 
mot Barsebäck och bildade under 
åtta timmar en flera kilometer 
lång kolonn. Barsebäcksmar-
schen beskrevs som välorgani-
serad och liknande närmast en 
folkfest med sång och musik.

HÖRT OCH HÄNT
* För 15 år sedan, 2002, avslu-
tades filmfestivalen i Venedig. 
Guldlejonet gick till regissören 
Peter Mullan för Magdalena-
systrarna, en film som skildrade 
Magdalenahemmen på Irland. 
Institutionerna drevs av katolska 
nunnor och tog emot tusentals 
flickor för slavarbete i sina tvät-
terier, till så sent som 1996. Som-
liga skickades dit för att de var 
barn till ogifta mödrar, eller för 
att ha rest utan giltig tågbiljett. 
Filmen fick kritik från katolska 
företrädare, men rosades av re-
censenter världen över.

FÖDELSEDAGAR
* För 47 år sedan, 1970, föddes 
sångerskan Anna Book. Hon upp-
täcktes som tonåring i Dagens 
Nyheters talangjakt, fick sitt för-
sta skivkontrakt vid 14 års ålder 
och var med i sommarprogram-
met Solstollarna 
1985. Genom-
brottet fick hon 
året därpå i 
Melodifestivalen 
med låten ABC 
och kom femma. 
Efter det har 
hon deltagit ytterligare ett par 
gånger i tävlingen och har under 
åren varit med i lek- och fråge-
sportprogram i tv. I fjol blev hen-
nes låt Himmel för två diskvali-
ficerad i Melodifestivalen, men 
Anna Book fick i stället framföra 
den som pausunderhållning.  

N Y T T  I  KO RT H E T

Ny professor i pedagogiskt arbete
Ali Yildirim är ny profes-
sor i pedagogiskt arbete 
vid institutionen för di-
daktik och pedagogisk 
profession, Göteborgs 
universitet. 

Han kommer närmast 
från Middle East Techni-
cal University i Ankara 
där han arbetat som lä-
rare och forskare de 
senaste 24 åren och som 
professor sedan 2003.

I sin forskning har han 
fokus på frågor som lä-
roplaner, läroprocesser, 
lärarutbildning och skol-
utveckling.

Han har under den se-
naste tioårsperioden bland annat medverkat i fem EU-finansierade 
forskningsprojekt, både som koordinator och som forskare. Det se-
naste projektet, GREEN, hade som målsättning att etablera ett nät-
verk mellan europeiska skolor som arbetar med hållbar utveckling.

Han har även fungerat som konsult för tre av Världsbankens 
finansierade utbildningsutvecklingsprojekt och har lett flera riks-
täckande forskningsprojekt finansierade av Utbildningsdeparte-
mentet i Turkiet. 

Han har undervisat i såväl lärarutbildningskurser som i akade-
miska kurser inom bland annat läroplansteori.

Franz James är inbjuden till ”Sui-
cidprevention 2017” för att tala om 
den fysiska miljöns betydelse inom 
psykiatri och kriminalvård. Som 
doktorand på HDK intresserar han 
sig för hur dessa miljöer ser ut och 
varför. Finns det faktorer som kan 
stötta rehabiliteringen och i så fall 

vilka? Hur påverkas människors 
hälsa och själstillstånd av rummet 
de befinner sig i och de ting de om-
ger sig med? Dessutom ska Franz 
ta upp olika aspekter av säkerhet, 

beträffande självskador och själv-
mord bland patienter, samt våld 
mot personal i slutna miljöer. 

Han ser fram emot att få samtala 
och samverka med andra männ-
iskor, som också intresserar sig för 
detta och som bryr sig. 

– Vi har en gemensam mission. 

Vi vill förändra institutionsmiljön 
och göra den bättre. Att det vi gör 
är evidens- och kunskapsbaserat är 
viktigt. Vi vet att miljön spelar stor 
roll. Den kan rädda liv, påverka lä-
kande och mildra vistelsen under 
tvångsvården, säger Franz.

Den fysiska miljön är underord-
nad de människor som arbetar på 
institutionerna och är inte den 
enda lösningen på de problem som 
finns. Men den kan stötta verksam-
heten. 

 – Vi vet att det i vissa institutio-
nella miljöer sker fler suicidförsök, 
exempelvis på akutintag och häk-
ten. Det är ångestfyllt att bli tagen 
i förvar och den som blir det, är 

Franz forskar om 
suicidpreventiv miljö
Många självmordsförsök sker på akutintag och häkten. 
– Det är ångestfyllt att bli tagen i förvar. När ångesten steg-
ras, kan självmord vara ett sätt att ta sig ur den. En suicid-
preventiv miljö kan stötta och få personen att känna sig lugn 
och trygg, säger forskaren Franz James.

inte alltid medveten om vad som 
händer. När ångesten stegras, kan 
självmord vara ett sätt att ta sig ur 
den. En suicidpreventiv miljö kan 
stötta och få personen att känna sig 
lugn och trygg.

MÄNNISKOR HAR OLIKA behov när 
det gäller den miljö de vistas i. 
Äldre behöver ha det varmt och 
yngre behöver mera ljus. Men när 
det gäller sömn, har alla i stort sett 
samma behov. Vi behöver ostörd, 
djup sömn. 

– De som vistas på institution 
sover inte bra. Sämre sömn le-
der till sämre hälsa och förhöjda 
stressnivåer, vilket i sin tur kan ge 
ett aggressivt beteende och ökad 
ångest. Ur ett säkerhetsperspektiv 
är det viktigt att vi ser till att alla 

sover så bra som möjligt. Det leder 
till en bättre och tryggare miljö. 
Ändå görs inte optimala miljöer 
för sömn, säger Franz.

Det finns forskning som visar att 
naturen har en positiv påverkan på 
människors psykiska hälsa. Om vi 
rör oss i skogen, händer det positiva 
saker med oss. 

– Men det är inte så enkelt. Att 
ha stora fönster som släpper in 
naturen i rummet, kan skrämma 
den som är livrädd för att vistas i 
skogen. Och den som är 17 år och 
vill vara lite cool, tycker kanske inte 
att det är så fräckt att stå framför ett 
par björkar, utan vill hellre ha en 
husvägg framför sig. Det hindrar 
inte att vi vill skapa miljöer som är 
läkande, men vi kan inte enkom 
göra detta, säger Franz. 

HAN ÄR ÖVERTYGAD om att det går 
att konstruera säkra institutions-
miljöer, som dessutom är trivsam-
ma och läkande. Men att söka en 
lösning som funkar för alla och som 
är hundraprocentigt säker, tror han 
inte på, eftersom man då tar bort 
individens självbestämmande och 
möjlighet att påverka.

Franz har inte vistats i någon in-
stitutionsmiljö själv, men besökt 
många genom åren och påverkats. 

– Jag räds inte dessa miljöer, men 
tycker att de har varit fruktans-
värda. Därför är det glädjande att 
de blivit mycket bättre, inte minst 
på Psykiatri Östra; en relativt ny 
klinik. 

Vid sidan av sin forskning arbe-
tar Franz som designer. De senaste 
åren har han inriktat sig på att ta 
fram suicidpreventiva produkter 
för psykiatrin och kriminalvården. 
Först ut var en enkel och färgglad 
krok, som ger vika vid nio kilos 
belastning och därefter återtar sin 
form. Duschhyllan, som är mjuk 
inuti och saknar vassa hörn, är ett 
annat exempel, liksom den färg-
glada väggvinylen som klistras di-
rekt på väggen och inte kan rivas i 
långa remsor. 

EN AV HANS senaste suicidpreventi-
va produkter är gardinskenan. Den 
ser normal ut, men har utformats 
så att löparna, som håller uppe 
gardinerna, släpper vid belastning. 
Detta innebär att det är omöjligt att 
exempelvis hänga en mobilsladd i 
den och sedan belasta den för att 
skada sig.

– Gardiner tillför trivsel i rum-
met och är fina att titta på. En 
positiv distraktion! De ger själv-
bestämmande åt den som vistas i 
rummet; att dra för eller ifrån för 
att styra ljusflödet. Dessutom är de 
ljuddämpande.

Som forskare och designer vill 
Franz gärna vara med om att för-
ändra samhällsstrukturen till det 
bättre.

– Nedmonteringen av psykiatrin 
i början av 90-talet har lett till miss-
bruk och hemlöshet för många. Bra 
stöd saknas och människor far illa. 
Det är smärtsamt att se, säger han 
och efterlyser mer solidaritet i sam-
hället. Det är viktigt att vi lägger 
oss i och pratar mer med varandra; 
också med människor som inte har 
det lätt. Det kan vara din granne, en 
annans barn eller en flykting. Om 
vi inte intresserar oss för den andre 
ligger vi pyrt till.

INGEMO ORSTADIUS
031-62 40 00 namn@gp.se

Franz James
* Ålder: 51 år.
* Bor: Linnéstaden, Göteborg.
* Yrke: Designer och doktorand.
* Intressen: Människor. ”Att vara 
människa och att studera männ-
iskor”. Styrketräning, teckning och 
resor.
* Aktuell: Som talare vid ”Suicid-
prevention 2017” på Svenska  
Mässan 12-13 september. 

Bild: LISA THANNER

KAN RÄDDA LIV. Forskaren Franz James är övertygad om att en suicidpreventiv miljö kan bidra till att lugnet och tryggheten ökar hos en ångestladdad och själv- mordsbenägen person.

STEG FÖR LIVET
Del 2 av 3

Fakta: Konferens
* 12-13 september äger en natio-
nell konferens om suicidprevention 
rum på Svenska Mässan i Göteborg. 
* Konferensen riktar sig till alla 
som arbetar i människonära verk-
samheter, professionellt eller ideellt, 
men också till politiker, myndigheter 
och organisationer som kan främja 
suicidpreventiva åtgärder inom sina 
ansvarsområden. Även företagsle-
dare, privata arbetsgivare och pri-
vatpersoner välkomnas.

”Vi har en 
gemensam mission. 
Vi vill förändra 
institutionsmiljön 
och göra den bättre”

Läs mer
Antalet unga i åldern 10 till 19 år 
som får antidepressiva läkemedel 
har fördubblats under de senaste tio 
åren och siffran över antalet själv-
mordsförsök bland unga stiger.

SIDAN 24, DEL 1

M I N N E S O RD

Berit Lundstedt
Som meddelats tidigare har Berit Lundstedt, 75 år, avlidit. Hon sörjs 
närmast av dottern Selma och sonen Calle med familjer, samt en sys-
ter. 

En färgstark människa har gått ur tiden. Berit hade en säll-
sam bredd i sin begåvning, som sträckte sig från yrkeslivets 
organisation av uppdrag inom Göteborgs stadsförvaltning, till 
att efter yrkeslivet som amatörmålare skickligt, detaljrikt och 
konstfullt skildra föremål från en svunnen tid. 

Vi träffades på Handelshögskolans MBA-utbildning 1989-
91. Med Berits pregnanta analyser, pådrivande kraft och goda 
humör fick vår grupp en rolig studietid och snickrade ihop 
lyckade rapporter. 

Utveckling var viktigt för Berit. Ändå kom omsorg om den 
privata sfären i första rummet. Den karriär som civilekono-
men Berit hade potential för valde hon att inte hårdprioritera 
efter förmåga. Hennes lust till analys och tendens att gärna 
sarkastiskt och med en humoristisk turnering kommentera 
tingens ordning framkallade ofta skratt. En inte alltid bekväm 
självständighet och integritet kännetecknade Berits förhåll-
ningssätt, en position hon tycktes finna nöje i.              

Berit följde upp. Genom hennes initiativ kunde vi som stu-
derat ihop i MBA-gruppen och nu finns på skilda håll i över 25 
år mötas och glädjas vid en lunch eller middag med henne, för 
att filosofera över tillvarons gång. 

Det sägs att en viktig faktor för en meningsfull pensionsfas 
är att ta reda på vad man tycker om att göra och sedan se till att 
ägna sig åt det. Skapa meningsfulla dagar. Så levde Berit. Hon 
lyfte gärna fram den nära kontakten med barn och barnbarn, 
det starka engagemanget att utveckla sitt konstintresse, i kom-
bination med resor till fjärran resmål.  

Berits förmåga att som pensionär skapa struktur och inne-
håll var följdriktigt som en förlängning av hennes yrkesmäs-
siga kvalitéer.  

Sedan den inleddes på Handelshögskolan, kom min vänskap 
med Berit att bära över långt avstånd och lång tid, ändå blev 
den kortare än jag räknat med. Nu är hon borta, men hennes 
klarsynthet, skarpa kommentarer och glada skratt lever kvar i 
mitt sinne. 

Carl-Johan Gestrup


