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The road to recovery 
Clubhouse members describe what helps 

Abstract 

The aim of the present master thesis was to explore which experiences members at a 

Swedish clubhouse for psychosocial rehabilitation describe as important in their 

recovery process and for their (re)entrance in the labor market, and more specifically 

if and how they consider the clubhouse helpful in this process. With an inductive 

approach, six qualitative interviews with clubhouse members who had moved on from 

the clubhouse to employment in the labor market were carried out and analyzed 

through thematic analysis. The interviewees described helpful aspects of the 

clubhouse within five themes: A place to go to, Something sensible to do, Community 

and friendship, To recapture one’s identity, and Moves on (but stays a member). 

These five themes illustrate different aspects of the overarching theme Individuality 

through community. The way the clubhouse was described as helpful in the interviews 

was further discussed in relation to common factors within all helpful interventions, 

Frank and Frank’s concept of demoralization, and the reconstruction of the sense of 

self according to Davidson and Strauss. In the present study, the clubhouse is 

described as a place where recovery from psychiatric problems can be supported. 

Keywords: clubhouse model, psychosocial rehabilitation, recovery, common factors, 

thematic analysis 
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1 Inledning 

I oktober 2003 beslutade regeringen att tillsätta en nationell psykiatrisamordnare för 

att se över frågor gällande arbetsformer, samverkan, samordning, resurser, personal 

och kompetens inom vård, social omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och 

psykiskt funktionshindrade. I sitt slutbetänkande (SOU 2006:100, s. 270) skriver 

Nationell Psykiatrisamordning att ”rehabiliteringsperspektivet och arbetslinjen har 

hamnat i bakgrunden till förmån för vård- och omsorgsperspektiven” när det gäller 

denna målgrupp, och konstaterar att det offentliga misslyckats med att ge personer 

med psykiska problem möjlighet till arbete. Men i slutbetänkandet nämns även att 

Nationell Psykiatrisamordning genomfört en studie där man funnit att verksamheter 

som fontänhus, sociala kooperativ och brukarorganiserad verksamhet innehåller 

”viktiga rehabiliterande inslag, framför allt eftersom deltagarnas delaktighet och 

påverkansmöjligheter är betydande” (SOU 2006:100, s. 31). I betänkandet föreslås 

därför att fontänhus och brukarorganiserad verksamhet ska finansieras på ett annat 

sätt än vad som dittills varit fallet.  

Något senare, år 2009, beslutade regeringen i en förordning (2009:955, ändrad i 

2011:950) att fördela statsbidrag ”till vissa juridiska personer som tillhandahåller 

meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning”, för att 

stimulera och utveckla möjligheterna i arbetslivet för denna målgrupp. Socialstyrelsen 

fick i uppdrag att fördela och årligen följa upp statsbidraget. I detta uppdrag ingick 

även att låta göra en oberoende utvärdering av hur statsbidraget använts, som 

rapporterades till regeringen år 2012. Socialstyrelsens (2012) utvärdering av 

statsbidrag under åren 2009-2011 omfattar 38 sysselsättningsverksamheter riktade till 

personer med psykiska funktionsnedsättningar, spridda över landet. En av frågorna 

för utvärderingen var huruvida statsbidraget gett möjlighet för fler deltagare att 

komma vidare till ordinarie arbetsmarknad, och utvärderingen visade att 16 av de 

inkluderade verksamheterna lyckats med detta. Under tidsperioden hade sammanlagt 

129 personer från dessa verksamheter gått vidare till lönearbete, praktik eller studier, 

varav 99 personer var deltagare från fontänhusverksamhet (ibid). 

Fontänhusen är en ideell organisation som arbetar enligt en modell för psykosocial 

rehabilitering för personer med psykiska problem, som tillämpas vid mer än 300 

fontänhus spridda över världen. I Sverige finns idag tolv fontänhus. Socialstyrelsens 
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(2012) utvärdering antyder att fontänhusen är framgångsrika bl.a. när det gäller att 

hjälpa deltagarna vidare till arbetsmarknaden, vilket bekräftas av effektstudier av 

fontänhusens verksamhet, som även påvisat effekter gällande livskvalitet och 

återhämtning (NREPP, 2011). På senare år har forskare börjat undersöka vilka 

aspekter av fontänhusens verksamhet som kan ligga bakom de resultat som 

effektstudierna antyder, och klarlägga de processer genom vilka enskilda individer når 

dessa resultat. Antalet studier inom detta växande kunskapsområde är fortfarande 

begränsat och har med få undantag producerats inom en amerikansk kontext. På 

svenskt håll har forskningsintresset för Fontänhusmodellen överhuvudtaget varit svalt, 

trots att fontänhusen har beskrivits både som alternativ och komplement, och t.o.m. 

föregångare till kommunala verksamheter för personer med psykiska problem (se 

vidare diskussion i Karlsson, 2007). Därför är det av intresse att även på svenskt håll 

undersöka den rehabilitering som bedrivs vid fontänhusen, samt vad i fontänhusens 

verksamhet som deltagarna själva anser har varit till hjälp både för deras återgång till 

arbetsmarknaden och för deras återhämtningsprocess. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka erfarenheter personer som är medlemmar vid 

ett svenskt fontänhus beskriver som viktiga för sin återhämtningsprocess, samt för sin 

återgång i arbetslivet. Studien fokuserar på personernas erfarenheter från fontänhuset. 

De frågeställningar som styrt datainsamling och analys har varit: 

- Upplever medlemmarna att fontänhuset har varit till hjälp för dem i 

återhämtningsprocessen? Och om så är fallet; 

- Hur beskriver medlemmarna vad som varit hjälpande? 

1.2 Centrala begrepp 

På fontänhusen används en vokabulär som kan vara svår att begripa för en 

utomstående. Nedan presenteras några sådana begrepp som används i uppsatsen. 

Fontänhusmodellen eller Klubbhusmodellen är det svenska namnet på den modell för 

psykosocial rehabilitering som ursprungligen utvecklades vid Fountain House i New 

York, och idag tillämpas vid klubbhus världen över (The Clubhouse Model). Ibland, 

oftast i ett historiskt sammanhang, omnämns modellen även som Fountain House-

modellen (The Fountain House Model). 
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Ett fontänhus eller ett klubbhus är en enskild organisation som arbetar enligt 

Fontänhusmodellen. Varje klubbhus har sitt eget namn och sin egen identitet, men 

alla följer samma riktlinjer.  

Namnet Fountain House hänvisar i regel till moderhuset i New York, som grundades 

1948 med detta namn. Fem andra klubbhus använder sig av namnet Fountain House 

men med ortens namn som tillägg, t.ex. Fountain House Stockholm i Sverige och 

Fountain House Kampala i Uganda. I kapitel 6, där analysen av den empiri som 

samlats in inom ramen för uppsatsen presenteras, hänvisar namnet Fountain House 

alltid till Fountain House Stockholm (FHS) när det förekommer i citat från 

intervjuerna. 

En medlem (member) är en person, med egen erfarenhet av psykiska problem, som 

tillhör ett klubbhus. Dessa personer är just medlemmar vid klubbhusen och omnämns 

aldrig som klienter, patienter eller liknande. Medlemmarna får inte lön för sitt arbete 

vid fontänhuset, till skillnad från klubbhusets anställda (professionella) personal som 

kallas för handledare (staff members). 

Jag använder begreppet (allvarliga) psykiska problem när jag hänvisar till de psykiska 

svårigheter som fontänhusens medlemmar har att hantera. När begrepp som psykisk 

ohälsa, psykisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom förekommer i texten 

refererar de till andra synsätt och beskrivningar av dessa svårigheter, alternativt 

intervjupersoners egna ordval. 

Begreppen rehabilitering och återhämtning förekommer båda i texten. Medan 

rehabilitering syftar till att återerövra funktioner genom professionella insatser, är 

återhämtning ett betydligt vidare begrepp som syftar till en utvecklingsprocess där 

individen själv aktivt återerövrar makten över sitt eget liv, med hjälp av andra (se 

vidare diskussion i Topor, 2004, samt uppsatsens fjärde kapitel). Fontänhusen 

beskriver sin verksamhet som en psykosocial rehabilitering, men verksamheten sägs 

bidra till såväl rehabilitering som återhämtning hos den enskilda individen, vilket 

diskuteras vidare i kapitel 3, 6 och 7 i uppsatsen. 
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2 Fontänhusmodellen för psykosocial rehabilitering 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av Fountain House’ historia1 och de 

internationella riktlinjerna för klubbhusverksamhet, vilket syftar till att ge läsaren en 

bakgrund till Fontänhusmodellen som ska underlätta förståelsen för övriga delar av 

uppsatsen. 

2.1 Från självhjälpsgrupp till internationell organisation 

År 1943 startades en självhjälpsgrupp på mentalsjukhuset Rockland State Hospital i 

New York, med syfte att bättre förbereda patienter inför utskrivning, av 

mentalsköterskan Elizabeth Schermerhorn och läkaren Hiriam Johnson. I slutet av 

samma år tog en av gruppens medlemmar, Michael Obolensky, initiativ till att starta 

en liknande grupp för utskrivna patienter utanför sjukhuset, med hjälp av 

Schermerhorn som då hade slutat på Rockland. Därmed bildades gruppen WANA 

(We Are Not Alone) som höll sitt första formella möte i mars 1944, i närvaro av tio 

medlemmar och Schermerhorn. Därefter höll WANA regelbundna möten varje 

fredagskväll, och gav fram till februari 1945 ut ett månatligt informationsblad riktat 

till patienter på mentalsjukhus. Som en följd av otydlig struktur och oroligheter inom 

gruppen omorganiserade sig några WANA-medlemmar med hjälp av Schermerhorn 

1947, och började samtidigt leta efter en lokal för verksamheten. 1948 hittade 

Schermerhorn ett idealiskt hus på Manhattan som kunde köpas med hjälp av 

donationer och lån. Huset hade en uteplats med en fontän, vilket inspirerade till 

namnet Fountain House (Anderson, 1998).  

Under åren som följde arbetade medlemmarna med att rusta upp byggnaden, och 

aktiviteter och möten anordnades under kvällar och helger. I slutet av 1949 hade man 

även anställt tre personer som professionell personal. Dock rådde det motsättningar 

mellan medlemmar och personal kring hur verksamheten skulle organiseras och ledas, 

vilka kulminerade 1954 då styrelsen krävde den dåvarande chefens uppsägning. 1955 

anställdes istället socialarbetaren John Beard som verksamhetschef. Beard hade 

tidigare arbetat på ett mentalsjukhus i Detroit, Michigan, där han utvecklat en 

metodologi (Active Group Therapy) som bl.a. bestod i att hitta arbete åt utskrivna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I samband med Fountain House’ 50-årsjubileum år 1998 utgavs en detaljerad och genomarbetad 
historiebeskrivning av klubbhusets ursprung och utveckling, sammanställd av Stephen B. Anderson, 
anställd vid Fountain House i New York.	  
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patienter. På Fountain House erbjöds Beard en möjlighet att vidareutveckla 

erfarenheterna från sitt tidigare arbete, och verksamheten på klubbhuset kom därmed 

att genomgå förändringar under de följande åren. Fountain House började vara öppet 

under dagtid och fokus inriktades på de arbetsuppgifter som uppstod i driften av 

verksamheten, vilka medlemmar och personal ansvarade för tillsammans. Under den 

här tiden genomfördes även ett projekt för att hitta anställningar åt medlemmar på den 

ordinarie arbetsmarknaden (s.k. övergångsanställningar) och ett boendeprogram för 

medlemmar skapades. Man började sprida kunskap och erfarenheter från programmet 

i landet, och namnet Fountain House registrerades så att inte verksamheter som inte 

följde klubbhusets arbetssätt skulle kunna använda det. Efter att man 1966 hade flyttat 

in i ett nytt klubbhus tvärsöver gatan, som planerats och utformats i linje med 

verksamhetens behov, växte medlemsantalet snabbt. Finansieringen av verksamheten 

ökade dramatiskt tack vare de goda resultat som programmet uppnådde, vilket 

möjliggjorde en snabb ökning av personal och därigenom ytterligare ökning av 

medlemsantalet. 1972 hade Fountain House i genomsnitt 350 dagliga besökare (ibid).  

Under 1960-talet hade avinstitutionaliseringen tagit sin början i USA och samhället 

stod inför ett problem gällande hur man skulle ta hand om alla de patienter som skrevs 

ut från mentalsjukhusen. Anderson (1998) beskriver hur Fountain House under denna 

tid började positionera sig som en psykosocial rehabilitering, vilket gjorde att 

myndigheter riktade större intresse mot verksamheten. Genom anslag från 

Rehabilitation Services Administration, och senare National Institute of Mental 

Health, kunde arbetet med övergångsanställningar utvecklas. Det visade sig även 

under denna tid att de Community Mental Health Centers (CMHC) som bildats för att 

integrera utskrivna mentalsjukhuspatienter i samhället inte hade lyckats med sitt 

uppdrag i tillräcklig utsträckning, och staten sökte inspiration från Fountain House. I 

mitten av 1970-talet fick Fountain House därmed anslag för att genomföra ett 

femårigt projekt för att utbilda representanter från landets olika CMHC (ibid).  

Under slutet av 1970-talet växte därmed antalet program som tagit efter Fountain 

House-modellen stadigt, men man hade ingen möjlighet att avgöra eller kontrollera i 

vilken mån alla nya program verkligen följde Fountain House-modellen och 

konceptet Övergångsanställningar. Den ökade kännedomen om Fountain House-

modellen och behovet av ömsesidig hjälp och stöd klubbhusen emellan – kombinerat 

med konkurrens från andra verksamheter – ledde till ett utvecklingsprojekt för att 
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stärka och föra klubbhuskulturen vidare. Målet var att skapa en ny organisation, med 

syfte att koordinera konsultationer och främja alla andra ansträngningar att stärka och 

expandera klubbhuskultur. Samma år, 1980, öppnade det första klubbhuset utanför 

USA:s gränser, Fountain House Stockholm, och därefter började modellen spridas 

internationellt. Vid denna tid började även internationella seminarier anordnas för 

medlemmar och anställda vid klubbhusen (ibid).  

På det femte internationella seminariet, 1989, presenterades ett förslag till riktlinjer 

för klubbhusverksamhet. Efter påföljande revideringsarbete antog klubbhusen dessa 

35 riktlinjer i december 1990. Flera mindre, tydliggörande förändringar antogs året 

därpå och samtidigt beslutades att riktlinjerna skulle öppnas för översyn vartannat år, i 

samband med de internationella seminarierna (Propst, 1992). År 1994 grundades 

International Center for Clubhouse Development, som blev det främsta medlet för att 

sprida och stärka klubbhusmodellen över världen (Anderson, 1998). I januari 2013 

bytte organisationen namn till Clubhouse International. 

2.2 Riktlinjer och kvalitetssäkring 

Riktlinjerna (standards) för klubbhusverksamhet är idag 36 stycken. De är högst 

normativa till karaktär och syfte och ska enligt Propst (1992) betraktas som en helhet. 

Vidare är riktlinjerna utformade som påståenden om hurdant ett klubbhusprogram är 

och inte vad det borde vara (Anderson, 1998), och kan sägas utgöra början till ett svar 

på frågan: Vad är ett klubbhus? (Propst, 1992). Clubhouse International (2015) 

beskriver riktlinjerna som en förteckning över medlemmars rättigheter, samtidigt som 

de utgör etiska koder för klubbhusets personal, styrelse och administration. 

Riktlinjerna är föremål för översyn av den internationella klubbhusgemenskapen 

vartannat år, och förändringar görs om man finner det nödvändigt (ibid).  

Riktlinjerna är grupperade i sju sektioner. Några riktlinjer har i enlighet med 

uppsatsens syfte lyfts ut i framställningen nedan.2 Den första sektionen, Medlemskap, 

garanterar att medlemmarnas deltagande är frivilligt och att de har tillträde till alla 

möjligheter som klubbhuset erbjuder. Nästa sektion, Relationer, beskriver vad som 

karaktäriserar relationerna mellan anställd personal och medlemmar på klubbhuset. I 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Den svenska översättningen av riktlinjerna finns tillgängliga på Sveriges Fontänhus Riksförbunds 
hemsida (www.sverigesfontanhus.se) men p.g.a. brister i översättningen, som för närvarande är under 
överseende, har de här citerats på originalspråket (tillgängliga på Clubhouse Internationals hemsida, 
www.iccd.org).	  
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den tredje sektionen, Utrymme, betonas vikten av att klubbhuset utgör en värdig och 

attraktiv miljö där arbete utförs.  

The Clubhouse is located in its own physical space. It is separate from any mental health 

center or institutional settings, and is impermeable to other programs. The Clubhouse is 

designed to facilitate the work-ordered day and at the same time be attractive, adequate in 

size, and convey a sense of respect and dignity. (Riktlinje nr 13) 

Riktlinjerna i den fjärde sektionen, Den arbetsinriktade dagen, beskriver strukturen 

för den dagliga verksamheten vid klubbhuset, som syftar till att hjälpa medlemmarna 

att utveckla självkänsla, självförtroende och vänskap, vilket utgör grunden för 

återhämtningsprocessen enligt Fontänhusmodellen. 

The work-ordered day engages members and staff together, side-by-side, in the running of 

the Clubhouse. The Clubhouse focuses on strengths, talents and abilities; therefore, the 

work-ordered day must not include medication clinics, day treatment or therapy programs 

within the Clubhouse. (Riktlinje nr 15) 

The work done in the Clubhouse is exclusively the work generated by the Clubhouse in 

the operation and enhancement of the Clubhouse community. No work for outside 

individuals or agencies, whether for pay or not, is acceptable work in the Clubhouse. 

Members are not paid for any Clubhouse work, nor are there any artificial reward systems. 

(Riktlinje nr 16) 

Den femte sektionen, Anställningar och utbildning, försäkrar att klubbhuset erbjuder 

medlemmarna organiserade och effektiva strategier för att kunna få och behålla 

avlönat arbete. 

The Clubhouse enables its members to return to paid work through Transitional 

Employment, Supported Employment and Independent Employment; therefore, the 

Clubhouse does not provide employment to members through in-house businesses, 

segregated Clubhouse enterprises or sheltered workshops. (Riktlinje nr 21) 

Denna sektion inkluderar även en riktlinje som försäkrar att klubbhuset erbjuder 

medlemmarna möjlighet att avsluta sin utbildning. Den sjätte sektionen, Klubbhusets 

funktioner, adresserar grundläggande krav för att bemöta medlemmars behov, med 

betoning på social- och hälsovårdstjänster. Riktlinjerna i den sista sektionen, 

Finansiering, styrelse och administration, beskriver krav för tillsyn och ledning av 

klubbhuset. 
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Enligt Beard, Propst och Malamud (1982) förmedlar fontänhuset fyra viktiga budskap 

till varje individ som väljer att engagera sig vid klubbhuset. Dessa handlar om 

medlemskap, att vara väntad, att vara önskad och att vara behövd, och utgör kärnan i 

Fontänhusmodellen. Medlemskapet, i kontrast mot en status som patient eller klient, 

beskrivs som ett grundläggande element i Fontänhusmodellen eftersom det skapar en 

känsla av tillhörighet (ibid). Ett fontänhus beskrivs som en arbetsgemenskap (working 

community), och den gemenskap som varje klubbhus utgör anses central för 

återhämtning enligt modellens förespråkare (Doyle, Lanoil & Dudek, 2013). I detta 

avsnitt har riktlinjerna som beskriver hur klubbhusen arbetar presenterats. Någon mer 

utförlig beskrivning av modellens konceptuella ramverk som svarar på frågan varför 

fontänhusen bedriver psykosocial rehabilitering på det sätt som beskrivs i riktlinjerna 

faller utanför ramarna för denna uppsats, men återfinns i Doyle et al. (2013). 

Avslutningsvis utgör riktlinjerna grunden för att bedöma kvaliteten hos enskilda 

klubbhus (Clubhouse International, 2015). För att garantera kvaliteten i verksamheten 

och värna om att Fontänhusmodellen efterlevs tillämpar fontänhusen ett internt 

system för kvalitetssäkring, som omnämns som ackreditering (Clubhouse 

International Accreditation™). Ackrediteringsprocessen är både utvärderande och 

konsulterande. Den inleds med att klubbhuset ifråga för ackreditering genomför en 

självstudie, och får därefter besök av ett ackrediteringsteam från Clubhouse 

International som genomgått särskild utbildning för detta syfte. Klubbhuset 

ackrediteras för en period på tre eller ett år framåt, beroende på hur väl verksamheten 

överensstämmer med riktlinjerna. För ett klubbhus som inte alls efterlever riktlinjerna 

fördröjs ackrediteringen (ibid). Enligt Clubhouse Internationals hemsida (2015-02-27) 

finns det för närvarande 327 klubbhus i världen, av vilka 151 är ackrediterade. 
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3 Tidigare forskning 

I litteraturöversikten nedan presenteras tidigare forskning om Fontänhusmodellen som 

är av relevans för denna uppsats. Mot denna bakgrund positioneras därefter den 

aktuella studien och dess kunskapsbidrag. 

3.1 Effekter av fontänhusens verksamhet 

Ända sedan slutet av 1950-talet, då Fountain House hade börjat framstå som en 

framgångsrik rehabiliteringsmodell i New York, har det funnits intresse för att 

beskriva effekter av klubbhusverksamhet (Anderson, 1998). I USA är 

Fontänhusmodellen sedan år 2011 inkluderad på myndigheten SAMHSA:s3 nationella 

register för evidensbaserad praktik (NREPP). Enligt SAMHSA:s samlade omdöme 

finns det evidensunderlag för effekter av Fontänhusmodellen för utkomster gällande 

anställningar, livskvalitet och återhämtning, men man betonar även behovet av 

ytterligare forskning (NREPP, 2011). Nedan omnämns resultaten från fyra större 

effektstudier av Fontänhusmodellen. 

Mowbray et al. (2009) har jämfört fontänhus med brukarstyrda drop in-center 

(CRDIs). I denna studie ansåg klubbhusmedlemmarna sig oftare ha påbörjat sin 

återhämtningsprocess, och rapporterade en signifikant högre livskvalitet, än CRDI-

deltagarna. I en studie av Di Masso, Avi-Itzhak och Obler (2001) visade sig 

deltagandet vid klubbhuset ha en signifikant negativ effekt på graden av återintagning 

på sjukhus. Vidare hade fontänhusmedlemmar med högre deltagandegrad vid 

klubbhuset statistiskt signifikant högre anställningsgrad, och mer avancerad 

anställningsstatus, än medlemmar med lägre deltagandegrad. 

Två studier har jämfört Fontänhusmodellen med program för Assertive Community 

Treatment (ACT). Macias et al. (2006) visade att ACT-programmet hade signifikant 

högre andel aktiva medlemmar över en 24-månadersperiod, men fann ingen 

signifikant skillnad i anställningsgrad mellan de två programmen. I studien noterades 

att klubbhusmedlemmarna arbetade signifikant längre tidsperioder, fler totala timmar 

och tjänade mer än ACT-deltagarna. Av Schonebaum, Boyd och Dudeks (2006) 

femåriga studie framgick att bägge programmen nådde höga anställningsnivåer. I 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, är en del av United States 
Department of Health and Human Services, som kan jämföras med Socialstyrelsen i Sverige.	  
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likhet med föregående studie gick det inte att påvisa någon signifikant skillnad mellan 

programmen gällande placeringsgrad eller deltagarnas totala antal anställningar, men 

klubbhusmedlemmarna arbetade signifikant fler veckor per jobb och hade signifikant 

högre löner än ACT-deltagarna. 

3.2 Psykosociala processer på fontänhusen 

I sin strävan efter att hitta evidensunderlag för Fontänhusmodellens effektivitet har 

forskningen i regel förbisett de processer eller mekanismer genom vilka individer 

uppnår de resultat som dokumenterats i effektstudier. Under de senaste tio åren har 

forskare börjat studera psykosociala processer på klubbhusen, men det återstår 

fortfarande att försöka identifiera vilka aspekter av Fontänhusmodellen som kan 

tänkas bidra till vilka utfall (Tanka & Davidson, 2014). 

Tanaka och Davidson (2014) undersökte medlemmars och anställdas uppfattningar 

om den arbetsinriktade dagen och dess potentiella samband med återhämtning, och 

fann att den arbetsinriktade dagen verkade främja såväl självständighet som relationer 

till andra människor. Enligt studien främjas självständighet inom ramen för den 

arbetsinriktade dagen genom konstruktiv sysselsättning (som ger dagen struktur), en 

känsla av prestation, samt utveckling av arbetsförmåga och en yrkesidentitet. 

Samtidigt främjas relationer och en känsla av tillhörighet genom att ta emot stöd från 

andra, samarbeta med andra, samt bidra till klubbhusgemenskapen. Enligt Tanka och 

Davidson (2014) upplevs den arbetsinriktade dagen meningsfull av 

klubbhusmedlemmarna eftersom den, som bäst, hjälper dem att rekonstruera livet, 

utveckla en yrkesidentitet och yrkesfärdigheter, samt upprätthålla ett liv som 

överensstämmer med ett gott liv i samhället överlag. Dessa erfarenheter, tillsammans 

med det sätt på vilket den arbetsinriktade dagen adresserar grundläggande mänskliga 

behov av både självständighet och relationer, föreslås kunna bidra till välmående och 

återhämtning som en del av personlig utveckling. 

De övergripande temana i ovanstående studie kan jämföras med de teman som 

definierades i Normans (2006) studie av hur medlemmar vid Göteborgsfontänen i 

Sverige uppfattade rehabiliteringsprocessen vid klubbhuset. En forskningscirkel 

definierade meningsfulla relationer, meningsfulla arbetsuppgifter och en stödjande 

omgivning som kärnkoncept i Fontänhusmodellen, vilka sedan blev teman för 

intervjuer. Intervjupersonerna ansåg att arbetet på klubbhuset kunde främja 
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rehabiliteringsprocessen så länge det uppfattas nödvändigt, gör en skillnad för andra 

och sammanför medlemmar genom relationer. Involvering i klubbhusets arbete och 

internalisering av klubbhusideologin ledde till en ökad upplevelse av inkludering hos 

de intervjuade, samtidigt som det kunde bidra till ett bredare socialt nätverk. Enligt 

Norman (2006) framskrider rehabiliteringsprocessen på fontänhuset genom att bidra 

inom en meningsfull kontext, frivilligt engagemang i verksamheten, positiva 

förväntningar från andra, att ta risker, samt att inspirera andra. 

Andra studier har fokuserat på klubbhusmiljön som en stödjande omgivning där 

utvecklande av sociala relationer uppmuntras. Resultaten från Pernice-Ducas och 

Onagas (2009) studie, om relationen mellan sociala nätverk och återhämtning, visade 

att en viktig aspekt för återhämtningsprocessen var att vara en aktiv deltagare i sitt 

nätverk av stödjande relationer. I denna studie föreslås att klubbhusmiljön erbjuder en 

möjlighet till ömsesidiga relationer och en känsla av att bidra, vilket kan påverka en 

personlig upplevelse av självförmåga som kan främja återhämtning. I Carolan et al:s 

(2011) intervjustudie, om personliga erfarenheter av socialt stöd inom klubbhuset, 

betonades betydelsen av att klubbhuset utgör en trygg och välkomnande miljö som 

erbjuder en struktur som är flexibel och lyhörd inför individuella behov gällande 

rehabilitering och återhämtning, och innefattar möjligheter att utveckla färdigheter 

som kan leda till en upplevelse av självförmåga och empowerment. Av studien 

framgick även hur interaktionen med andra personer på klubbhuset bidrog till en 

upplevelse av social inkludering, och skapade möjligheter att träffa nya människor 

samt utveckla vänskapsrelationer. Vidare beskrevs klubbhusets anställda som viktiga 

för att främja utvecklingen av färdigheter och copingmekanismer, samt bidra med 

socialt stöd. 

Ytterligare studier har fokuserat på former av kamratstöd (peer support) inom en 

klubbhuskontext, och deras potential att främja återhämtning. Biegel et al. (2012) 

undersökte klubbhusmedlemmars kamratnätverk och fann att majoriteten av 

medlemmarna i studien ansåg att de hade ökat antalet sociala relationer, 

vänskapsförhållanden och tillgången till socialt stöd sedan de började på klubbhuset, 

men deras sociala nätverk dominerades inte av klubbhusmedlemmar eller -anställda. I 

Conigilo, Hancock och Ellis’ (2012) studie beskrevs fyra nivåer av kamratstöd på 

klubbhuset: (1) social inkludering och tillhörighet, (2) delad prestation genom att 

göra, (3) ömsesidighet och (4) intimitet. Graden av interaktion och kvaliteten på 
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stödet ökade för varje nivå och innebar i sin enklaste form att tillhöra en gemenskap 

som medlem på klubbhuset, och på sin djupaste nivå att genuint bry sig om en annan 

person. Tanaka (2013) undersökte kamratstöd inom kontexten för den arbetsinriktade 

dagen och nådde liknande resultat. Enligt denna studie uppstod kamratstöd naturligt 

och spontant inom kontexten för den arbetsinriktade dagen som en form av samarbete. 

Vidare beskrevs även en personlig nivå av kamratstöd, som utgörs av personliga 

relationer som kan uppstå och utvecklas genom den arbetsinriktade dagen och senare 

fördjupas utanför denna kontext, samt av de personliga vinningar och den utveckling 

som kan upplevas i relationer till likasinnade. 

Eftersom Beard et al. (1982) beskrev klubbhuset som en ”avsiktlig gemenskap” och 

ett stödsystem som grundar sig på en känsla av mening, tillhörighet och 

empowerment, har Herman et al. (2005) undersökt vad medlemmar och anställda 

ansåg bidra till upplevelsen av gemenskap och tillhörighet (community) på 

klubbhusen. Båda grupperna ansåg att sociala relationer var centrala för en upplevelse 

av gemenskap, och de betonade även betydelsen av meningsfulla uppgifter och roller, 

samt acceptans och bekräftelse. Medlemmarna definierade klubbhuset som en 

gemenskap som stödjer återhämtning, medan de anställda snarare definierade 

gemenskapen utifrån miljön och arbetsprocesser på klubbhuset. 

Sammanfattningsvis har ovannämnda studier nått liknande resultat, oavsett vilka 

aspekter av fontänhusens verksamhet som undersökts. Fontänhusens potential att 

främja återhämtning tycks i enlighet med dessa studier ha att göra med de möjligheter 

till personlig utveckling som erbjuds på fontänhusen, vilket ofta relateras till en 

upplevelse av självförmåga som anses vara av betydelse för återhämtningsprocessen. 

Den personliga utveckling som kan äga rum på fontänhusen tycks främjas genom de 

arbetsuppgifter som uppstår inom ramen för den arbetsinriktade dagen, genom 

relationer som skapas på klubbhuset, samt genom en stödjande och uppmuntrande 

miljö som karaktäriseras av gemenskap och tillhörighet. Vidare stämmer resultaten 

från dessa studier också överens med hur Fontänhusmodellen för psykosocial 

rehabilitering beskrivits av både representanter från fontänhusen (Beard et al., 1982; 

Doyle et al., 2013; Jackson, 2001), och forskare som sökt förståelse fontänhusen som 

organisation och rehabiliteringsform (se t.ex. Karlsson 2007; Meeuwisse, 1997; 

Pernice-Duca, Markman & Chateauvert, 2013). Studierna kring hur fontänhusen kan 

bidra till individers återhämtning är fortfarande få till antalet och ytterligare forskning 
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behövs för att kartlägga dessa processer vidare. Fler studier vid fontänhus utanför 

USA är ett angeläget kunskapsbidrag. I dagsläget är även förhållandet mellan 

återhämtning vid fontänhusen och vägen till arbete på ordinarie arbetsmarknad oklart, 

samt vilka processer som kan vara särskilt betydelsefulla för att individer går vidare 

från fontänhusen. 

3.3 Svenska studier av Fontänhusmodellen 

Tre studier av Fontänhusmodellen har genomförts i Sverige, varav Normans (2006) 

studie redan omnämnts, och de övriga bidragen utgörs av Meeuwisses (1997) 

doktorsavhandling om Fountain House-rörelsen och Karlssons (2007) 

dokumentations- och utvärderingsstudie av verksamheten vid FHS. 

Meeuwisses (1997) doktorsavhandling syftade till att karakterisera, tolka och förstå 

klubbhusrörelsen som socialt fenomen, organisation och rehabiliteringsform. I denna 

tolkas klubbhusrörelsen utifrån en historisk, socialpolitisk och ideologisk 

(mentalvårds)kontext, och jämförelser görs även med några andra rörelser och 

rehabiliteringsformer. I en fallstudie vid Malmö Fontänhus undersöktes också den 

konkreta tillämpningen av klubbhusmodellen. I sina slutsatser gällande ”vänskap och 

organisering som rehabilitering” hävdar Meeuwisse (1997, s. 312) att själva 

organiseringen av fontänhusens verksamhet är central, eftersom samhörigheten och 

”normaliteten” uppstår ur umgängesformerna, mötes- och beslutsrutinerna, det 

gemensamma ansvaret och de gemensamma uppgifterna på klubbhuset. Samtidigt 

beskrivs här att det är svårt att avskilja vad som är rörelse och vad som är 

rehabilitering, och att det är ”just överskridandet av dessa kategoriseringar som är 

klubbhusrörelsen”. Vidare beskrivs hur arbetet vid fontänhusen fyller rehabiliterande 

funktioner genom att te sig meningsfullt och nödvändigt, samt att det utåtriktade 

förhållningssättet med informationsspridning och studiebesök fyller rehabiliterande 

funktioner eftersom det bidrar till att vidmakthålla den ideologi som framstår så 

betydelsefull för sammanhållningen och gemenskapen. Samtidigt blir denna ideologi 

en del av den nya identitet och självförtroendet som byggs upp på fontänhuset. 

Meeuwisse (1997, s. 312) skriver:  
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För de människor som p g a psykisk sjukdom varit exkluderade från sociala sammanhang 

är klubbhus framförallt ett forum för vänskap och identifikation. Genom sin organisering 

producerar klubbhusrörelsen känslor av samhörighet, demokrati och meningsfullt arbete, 

sådant som ofta saknas i samhället. 

I Karlssons (2007) studie dokumenterades och utvärderades verksamheten vid FHS, 

dels genom att sammanställa de idéer och ambitioner som är ledande i 

organisationens arbete, och dels genom att beskriva verksamheten utifrån 

observationer på klubbhuset såväl som genom intervjuer med dess deltagare och 

berörda utomstående. Enligt Karlsson (2007) kan fontänhusens verksamhet förstås 

som psykosocial rehabilitering, samtidigt som han påpekar att det arbete som 

utvecklades vid Fountain House i New York har haft betydande inflytande på 

generella teorier om psykosocial rehabilitering. Han menar att FHS möter generella 

kriterier för psykosocial rehabilitering genom (1) den arbetsinriktade dagen, projekt 

och övergångsanställningar som bidrar till arbetsanpassning och utveckling av 

individuella färdigheter, (2) självhjälpsaspekten som bidrar till empowerment, 

praktiskt kunnande och självförtroende hos medlemmar, samt (3) klubbhusets 

påverkansarbete mot stigma, som syftar till att uppnå en bättre situation för personer 

med psykisk ohälsa i lokalsamhället.  

Meeuwisses (1997) och Karlssons (2007) studier har bidragit till förståelsen för den 

rehabilitering som bedrivs av fontänhusen, samt en historisk översikt över modellens 

utveckling och etablering både internationellt och i Sverige. Dock är det enbart 

Norman (2006) som på svenskt håll har undersökt medlemmars personliga 

upplevelser av Fontänhusmodellen. I de intervjuer som utfördes inom ramen för 

Meeuwisses och Karlssons studier, med medlemmar vid Malmö Fontänhus respektive 

FHS, låg fokus på deras förståelse och beskrivningar av olika delar av verksamheten 

snarare än deras erfarenheter av den. Även om Normans studie sökte förståelse för 

rehabiliteringsmodellen genom medlemmars personliga erfarenheter av verksamheten 

vid Göteborgsfontänen, så styrdes intervjuerna av kärnkoncept i Fontänhusmodellen 

som på förhand hade definierats av andra medlemmar och forskaren. 

3.4 Uppsatsens kunskapsbidrag 

Efter psykiatriutredningens slutbetänkande (SOU 1992:73) har kommunernas ansvar 

för insatser till personer med psykiska funktionshinder förtydligats, och 
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psykiatrireformens huvudsakliga ambition har varit att erbjuda denna målgrupp 

normaliserade levnadsvillkor. En del i denna process handlar om att utveckla nya 

metoder och verksamheter för samhällsbaserat stöd till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, och reformen har bl.a. bidragit till att frivilligorganisationer 

och brukarstyrda verksamheter har blivit vanligare (Markström, 2003; SOU 

2006:100). Fontänhusen är en ideell organisation, och inte en specifik insats inom 

socialt arbete, men deras arbetsmetoder har i olika utredningar (SOU 2006:100; 

Socialstyrelsen, 2012) utpekats som särskilt intressanta för rehabilitering för denna 

målgrupp, och fontänhusen har betraktats såväl som alternativ som komplement till 

kommunernas egna socialpsykiatriska verksamheter (Karlsson, 2007). Därav är det av 

intresse att inom det sociala arbetets fält undersöka denna rehabiliteringsmodell 

närmare, samt erfarenheterna hos de individer som på frivillig basis deltar i 

fontänhusens verksamhet.	    



	  

	   	   	   	  16 

4 Teoretiska perspektiv 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska perspektiv som visade sig relevanta utifrån 

den tematiska analysen av uppsatsens empiri, och tillämpas i den avslutande 

diskussionen (kapitel 7). 

4.1 Återhämtning från psykiska problem 

Trots att forskningen har visat att en majoritet av de som får diagnosen schizofreni 

återhämtar sig, lever fortfarande en uppfattning om schizofreni och andra allvarliga 

psykiska problem som kroniska sjukdomar kvar inom psykiatrin (Topor, 2001). 

Denna uppfattning härstammar från början av 1900-talet och Kraepelins 

deterministiska beskrivning av schizofreni som en sjukdom som angriper individens 

identitet och utplånar dennes jag. En följd av detta synsätt är att personer med 

allvarliga psykiska problem ofta reduceras till sina diagnoser inom psykiatrin. De 

problem som uppvisas betraktas som uttryck för en sjukdom, och bör därmed 

behandlas (ibid). Behandling och service för personer med psykiska problem har 

traditionellt utgått ifrån att dessa tjänster, och de professionella som utför dem, bidrar 

till förändring genom specifika metoder och program. Erfarenheterna av vad som 

stödjer återhämtning hos dem som behandlingen och tjänsterna riktas till har beaktats 

i liten utsträckning, och det hopp om återhämtning som förmedlats från professionella 

har varit begränsat eftersom problematiken vanligtvis betraktats som kroniska 

tillstånd (Borg & Kristiansen, 2004). 

Enligt Frank och Frank (1993) kan psykiska problem istället för sjukdom betraktas 

som misslyckade anpassningsförsök, d.v.s. en obalans mellan yttre stress och 

copingförmåga. Till följd av misslyckandet med att uppfylla andras eller sina egna 

förväntningar upplever personer med denna problematik olika grader av hjälplöshet, 

hopplöshet, förvirring och subjektiv inkompetens. Dessa och relaterade känslor är 

uttryck för demoralization, en term som betecknar det psykologiska tillstånd som 

exempelvis psykoterapins klienter befinner sig i, oavsett diagnos (ibid). Frank och 

Frank (1993, s. 35) hänvisar till ordböckers definitioner av ordet demoralize som ”to 

deprive a person of spirit, courage, to dishearten, bewilder, to throw a person into 
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disorder or confusion”.4 Enligt dem är demoraliserade personer vanligen medvetna 

om att de har misslyckats med att hantera sina problem, och de känner sig maktlösa 

inför att ändra sin situation eller sig själva och frigöra sig från problemen. Vidare 

menar de att patienter kommer till behandlingsinstanser i ett tillstånd där de är mycket 

känsliga för de förhållanden och förväntningar som de möts av. Det synsätt som deras 

problematik bemöts utifrån kan antingen förstärka eller motverka demoralisering, och 

därmed antingen fördröja eller främja återhämtning. 

Tew et al. (2012) konstaterar i en litteraturöversikt att den roll som sociala faktorer 

spelar för utveckling av psykiska problem får allt större stöd av forskning, samt att 

återhämtning verkar ha mycket mer att göra med socio-ekonomiska faktorer än med 

framsteg inom medicinsk behandling. De noterar i likhet med Frank och Frank (1993) 

att en upplevelse av maktlöshet kan bidra till den psykiska problematiken, och 

förvärras genom tvingande eller förmyndaraktig vård och service. I 

litteraturöversikten noteras även att den stigmatisering och olika former av 

diskriminering som personer med psykiska problem möter, kan vara lika 

handikappande som den psykiska problematiken i sig. Internalisering av stigma i den 

egna identiteten har visat sig utgöra ett hinder för återhämtning, genom att 

underminera självförtroende och hopp, självförmåga och deltagande i sociala 

sammanhang. Dessa perspektiv belyser hurdana svårigheter personer med psykiska 

problem har att hantera, vilket också ifrågasätter den traditionella medicinska 

uppfattningen av psykiska problem som sjukdomar. 

I motsats till den bild av schizofrena personer som ”tomma skal” (Andreasen 1984, 

citerad av Davidson och Stayner, 1997, s. 4) som återfinns inom den psykiatriska 

traditionen, har återhämtningsforskning betonat individens centrala och aktiva roll i 

sin egen återhämtning. Flera forskare har beskrivit återhämtningen som en process där 

individen aktivt upprättar en ny uppfattning om det egna jaget – inte som densamma 

man var innan den psykiatriska problematiken utbröt, men heller inte en identitet där 

diagnosen internaliserats (Topor, 2001). Enligt Davidson och Strauss (1992) antyder 

intervjustudier med personer som håller på att återhämta sig från långvariga psykiska 

problem att återupptäckten och upprättandet av en bestående uppfattning om jaget 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Svenska Akademins Ordlista ger en något annorlunda definition av begreppet demoralisera, men i 
den här texten används begreppet i enlighet med den innebörd som Frank och Frank (1993) tillskriver 
det, parallellt med den engelska termen.   
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som en aktiv och ansvarstagande aktör utgör en viktig – och kanske nödvändig – källa 

till förändring. Betydelsen av konstruerandet av jaguppfattningen får också stöd från 

forskning om andra psykiatriska och icke-psykiatriska tillstånd, som visat att 

självuppfattningen även spelar en viktig roll i återhämtning från somatisk sjukdom, 

kriser och depression (ibid).  

I en intervjustudie undersökte Davidson och Strauss (1992) utvecklingen av 

jaguppfattningen hos personer med psykosdiagnos. I studien beskrivs fyra faser i 

återhämtningsprocessen som handlar om återupptäckten och utvecklingen av en 

jaguppfattning separat från diagnosen. Det första steget i denna process handlar om att 

personen börjar upptäcka att det finns delar av jaget som inte har påverkats av 

”sjukdomen”. Denna upptäckt leder till en känsla av hopp om att förändring är möjlig, 

vilket kan vara det första steget på vägen till återhämtning. Hoppets betydelse betonas 

även genom den fortsatta processen. I utvecklingsprocessens andra fas inventerar 

personen styrkor och begränsningar i sitt nyupptäckta jag och sin sociala omgivning, 

för att sedan börja testa nya beteenden och uppgifter eller återvända till projekt som 

avstannat p.g.a. det brott som de psykiska problemen orsakade. Den tredje fasen 

handlar om att aktivera och ta det nyupptäckta jaget i bruk, samt reflektera över och 

införliva resultaten av dessa handlingar i självbilden. Positiva erfarenheter i denna fas 

kan främja självkänslan genom att bekräfta dess styrkor, medan negativa resultat kan 

ha motsatt inverkan för den fortfarande känsliga jaguppfattningen. I den fjärde fasen 

av utvecklingsprocessen kan den nya uppfattningen om jaget börja användas som en 

resurs för individen när det gäller att hantera symtom, och för att kompensera för 

områden där den egna förmågan drabbats. När det väl finns en uppfattning om ett jag 

som kan ses som ansvarigt för att hantera problemen, blir det också möjligt för 

individen att ta en mer aktiv och beslutsam roll i sin rehabilitering och utveckla 

copingmekanismer. Enligt Davidson och Strauss (1992) är det i detta skede av 

processen som rollen av självförmåga, kontrollfokus och självförtroende i 

copingförsök blir relevanta. 

Eftersom återupptäckten och upprättandet av ett jag som en aktiv och ansvarsfull 

aktör framstår som en viktig aspekt av återhämtningsprocessen, föreslår Davidson och 

Strauss (1992) att behandling och rehabilitering bör sträva efter att främja denna 

utveckling hos individen genom att ge individen en aktiv roll i sin egen behandling 

eller rehabilitering. För att professionella ska bli återhämtningsinriktade krävs enligt 
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Borg och Kristiansen (2004) ett skifte från synen på professionella som experter på 

andra människors liv, till att istället stödja personers egna sätt att hantera sina 

problem. En sådan ömsesidig relation involverar ett synsätt på brukaren som en 

person och en medmänniska, istället för en individ som drabbats av en kronisk 

sjukdom. Det handlar även om att se brukarens kapacitet och resurser, i kontrast mot 

ett traditionellt psykiatriskt synsätt där individers personlighet och inre liv anses vara 

stört (ibid). 

4.2 Vad hjälper?  

Det medicinska synsättet på orsaker till psykiska problem utmanas ytterligare av 

forskning kring vilka faktorer som visat sig verksamma vid effektiv behandling och i 

andra hjälpsamma interventioner, vilket ska beskrivas nedan. 

4.2.1 Common factors – gemensamma faktorer i effektiva interventioner 

Saul Rosenzweig föreslog på 1930-talet, efter att ha noterat att alla former av 

psykoterapi verkade vara lika framgångsrika, att det finns likheter mellan alla olika 

behandlingar och att det är dessa likheter som ligger bakom positiva effekter av 

psykoterapi (Wampold, 2010). Därefter har olika modeller för dessa gemensamma 

faktorer, common factors, presenterats. Ett betydelsefullt bidrag på området är den 

integrerade modell som introducerats av Frank och Frank (1993), som sedan 

utvecklats av Wampold och kollegor (Imel & Wampold, 2008; Wampold, 2001, 

Wampold et al., 2007) samt av Duncan et al. (2004). Enligt Frank och Frank (1993) 

delar alla psykoterapier effektiva element som kan motverka klienternas tillstånd av 

demoralisering. Trots skillnader i sitt specifika innehåll har alla terapeutiska ”myter 

och ritualer” gemensamma funktioner som bekämpar demoralisering, genom att 

stärka den terapeutiska relationen, inspirera till förväntningar om att få hjälp, erbjuda 

nya inlärningsupplevelser och emotionell bekräftelse, förstärka en upplevelse av 

bemästrande, och genom att tillhandahålla möjligheter för övning och träning (ibid). 

Enligt denna modell är specifika ingredienser i olika former av behandling relativt 

oviktiga, och istället betonas samarbetet mellan terapeut och klient (Wampold, 2010). 

Till skillnad från en medicinsk modell av psykoterapi, där vissa typer av terapier 

förutsägs vara mer effektiva än andra p.g.a. överlägsna specifika ingredienser som 

leder till bättre resultat, betonar en kontextuell common factors-modell att alla 

övertygande behandlingar, som anammas av terapeut och klient och som på ett 
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kompetent sätt ges till en klient som är motiverad att engagera sig i processen, är lika 

effektiva. Den enkla logiken är att det är de gemensamma faktorerna som leder till 

framgångsrika effekter, och så länge som terapeuten och klienten är kapabla att 

använda sig av dem kommer behandlingen att vara framgångsrik (ibid). Enligt 

Wampold (2010) har forskningen inte lyckats hitta evidensunderlag för effektiviteten 

av specifika faktorer inom psykoterapi, däremot har ett betydande evidensunderlag för 

förekomsten av gemensamma faktorer vuxit fram. Miller et al. (2010) konstaterar att 

begreppet ”gemensamma faktorer” i slutändan inte handlar om vad olika behandlingar 

har gemensamt, utan snarare om de faktorer som gör att de fungerar, oavsett teori 

eller orientering. 

Hubble et al. (2010) lyfter fram fyra grupper av gemensamma faktorer, som är 

sammanflätade och överlappar varandra. (1) Klient- och extraterapeutiska faktorer 

innefattar allt som påverkar förändring oberoende av behandling. I detta sammanhang 

betonas att klienter inte är passiva objekt som diagnostiska kategorier eller tekniker 

kan tillämpas på, utan har en central och aktiv roll i all behandling. (2) Olika modeller 

och tekniker når sina effekter till stor del, om inte helt och hållet, genom den roll som 

placebo, hopp och förväntningar spelar i behandlingen. Centralt är att dessa faktorer 

leder till positiva förväntningar och främjar klientens deltagande i behandlingen. 

Viktigt är även att de ger behandlingen struktur och fokus. (3) Den terapeutiska 

relationen anses vara en av de främsta bidragande faktorerna till behandlingens 

resultat. Centralt i denna relation är alliansen mellan terapeut och klient. (4) Faktorer 

relaterade till terapeuten har också visat sig betydelsefulla för behandlingens resultat. 

Vissa terapeuter är mer effektiva än andra, vilket kan bero på att dessa använder de 

gemensamma faktorerna och därigenom uppnår bättre resultat. 

Enligt Bohart och Tallman (2010) pekar det gemensamma evidensunderlaget från 

forskningen mot den centrala roll som klienten spelar i förändringsprocessen, och att 

det är klienten, i större utsträckning än terapeuten eller tekniken, som gör att 

behandlingen fungerar. Klienter är inte passiva mottagare av en intervention, utan det 

är deras aktiva deltagande och person som möjliggör att de kan ta till sig och använda 

sig av olika terapeutiska modeller och nå positiva resultat. Detta förminskar dock inte 

terapeutens betydelse. Klienter befinner sig i terapi för att de inte kunnat lösa problem 

på ett framgångsrikt sätt med hjälp av de resurser som de haft till förfogande. De 

behöver stöd och ofta även någon gynnsam struktur som de kan använda sig av för att 
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lösa sina problem. Men istället för genom sin expertis inom en särskild teknik är det 

genom att stödja, ge näring åt, eller vägleda och strukturera klientens ansträngningar 

till förändring som terapeuten är till hjälp. En naturlig följd av dessa 

forskningsresultat borde i praktiken bli ett professionellt förhållningssätt som 

karaktäriseras av att ha tillit till och främja klienters styrkor, resurser och aktörskap; 

tilltro till att klienterna är motiverade och kapabla till förändring; att främja klientens 

delaktighet i behandlingen; samt att lyssna på och använda klienternas erfarenhet och 

idéer (ibid). 

Den terapeutiska relationen beskrivs ofta som en faktor som är av särskilt stor 

betydelse för psykoterapins effekter. Denna relation inrymmer en rad olika aspekter 

varav alliansen mellan terapeut och klient, vilket avser kvaliteten och styrkan på 

samarbetet mellan klienten och terapeuten, har visat sig central för positiva resultat 

(Norcross, 2010). Terapeutens förmåga att upprätta ett samarbetsvilligt förhållande 

med klienten förutsäger terapins resultat (Hubble et al., 2010), och att odla den 

terapeutiska relationen och anpassa den (och behandlingen) för respektive klient och 

kontext är centralt för effekterna av terapin (Norcross, 2010). Forskningen om 

gemensamma faktorer har ursprungligen fokuserat på psykoterapi, men senare 

forskning har visat att dessa faktorer återfinns inom relationen mellan den 

professionella och brukaren i alla hjälpande interventioner, samt att i synnerhet 

arbetsalliansen är central i behandling och interventioner även för personer med 

allvarliga psykiska problem (Denhov & Topor, 2011; McCabe & Pride, 2004).  

4.2.2 Hjälpande relationer 

Topor och Denhov (2015) har ifrågasatt den traditionella uppfattningen om 

professionalitet inom vård och service för personer med psykiska problem, eftersom 

studier av brukares upplevelser av den terapeutiska alliansen och vad som 

kännetecknar hjälpsamma professionella ofta lyfter fram betydelsen av att ”gå 

bortom” ramarna för den traditionella professionella rollen. I en studie av Topor och 

Denhov (2015) beskrivs detta som handlingar och relationer som upprätthåller, 

förstärker och även kan återupprätta individens uppfattning om sig själv som en 

person. När den professionella går bortom förväntade roller och institutionella regler 

uppfattar brukare detta som en bekräftelse på sin förmåga och sina personliga 

resurser, vilket utgör en grund för återhämtningsprocessen att utvecklas ifrån. 
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I en metaetnografi av 21 kvalitativa studier om vad personer med allvarliga psykiska 

problem anser hjälpsamt i relationer till professionella inom stöd- och 

vårdverksamheter (Ljungberg, Denhov & Topor, 2015), beskrivs en professionell och 

en ömsesidig dimension av relationen mellan brukare och professionell, som båda 

inrymmer hjälpsamma komponenter.  Medan vissa komponenter är starkare knutna 

till en av de två dimensionerna är andra komponenter knutna till bägge, eller till själva 

åtskillnaden mellan dessa dimensioner. Enskilt kan dock ingen av de två 

dimensionerna bidra med en tillräcklig förståelse för de hjälpsamma aspekterna i 

relationen. För att underlätta en hjälpsam relation, menar Ljungberg et al. (2015) att 

handlingar och processer inom relationen bör tillåtas röra sig mellan dessa två poler 

av professionalitet och ömsesidighet. Författarna föreslår att det klassiska idealet om 

en neutral professionell roll utifrån detta perspektiv kan tänkas begränsa relationens 

hjälpsamma potential. 

I Davidsons och Strauss’ (1992) studie av jaguppfattningens utveckling hos personer 

med psykosdiagnos framgick att denna utveckling äger rum i en social kontext, där 

andra människor i individens liv bidrar till processen på ett antingen positivt eller 

negativt sätt. Senare har Davidson (2011) beskrivit hur professionella kan främja och 

underlätta denna process. I likhet med forskarna ovan betonar han att en 

återhämtningsinriktad praktik innefattar att den traditionella terapeutiska hållningen 

omvärderas. Istället för avståndstagande och neutralitet förespråkar Davidson (2011) 

ett mer engagerat och medkännande förhållningssätt, som kan karaktäriseras som 

tillgivenhet. Han menar att det finns olika former av tillgivenhet och att flera av dessa 

är betydelsefulla för att främja återhämtning, oavsett om det involverar professionella 

eller andra människor i personens liv.  

För att hjälpa en patient eller klient att återupprätta sitt jag och känna sig mer som en 

person, bör professionella enligt Davidson (2011) först och främst betrakta denne som 

en person, vilket handlar om att uttrycka en djup och bestående respekt för patientens 

eller klientens värdighet och mänsklighet, som en person separat från sin diagnos. 

Vidare kan professionella stötta individen i de olika faserna av jagets återupprättande. 

Men Davidson (2011) påpekar även att det finns former av tillgivenhet som kan bidra 

till återupprättandet av jaguppfattningen som den professionella inte ensam kan bistå 

med. Detta handlar å ena sidan om den tillgivenhet som finns i vänskapsrelationer och 

involverar lojalitet och tillhörighet inom en familj eller en gemenskap, och å andra 
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sidan om personers önskan om att göra någonting, att delta, att bidra och att betrakta 

sig själv som en person som är behövd, baserat på dessa bidrag. När en individ börjar 

upptäcka sätt genom vilka denne kan bli en mer aktiv aktör i sitt eget liv, kan dessa 

två former av tillgivenhet utgöra effektiva vägar till att återupprätta jaguppfattningen. 

Därför bör professionella vara medvetna om betydelsen av vilken roll sådana 

relationer spelar för individers återhämtning, och i den mån det är möjligt aktivt 

försöka främja deras tillgång till dem (ibid). 

Enligt Davidson (2011) kan det vara genom relationen till en professionell som 

individen börjar uppfatta sig själv som en person, och genom relationer till andra som 

denne börjar känna sig som en accepterad och värderad medlem av en gemenskap. 

Det är genom en persons bidrag och delaktighet i meningsfulla aktiviteter som hen 

kan bli uppfattad och värderad som en unik individ, både av andra personer och 

genom dem av sig själv. Också i Tew et al:s (2012) litteraturöversikt betonas att 

ömsesidiga relationer är nödvändiga för återhämtning. Här lyfts även betydelsen av 

social inkludering fram, vilket innefattar både ett aktivt medborgarskap och en 

subjektiv upplevelse av tillhörighet. Att stödja utvecklingen av positiva relationer är 

att stödja återhämtning enligt Tew et al. (2012), eftersom detta förenar personer med 

deras sociala värld. För att uppnå detta krävs ett paradigmskifte ifrån en 

individualiserad behandlingsorienterad praktik, samt att använda sig av de perspektiv 

som fokuserar på att möjliggöra för personer att behålla så mycket av deras vardagliga 

identiteter och samband som möjligt, och minimera de potentiellt negativa effekterna 

av sjukhusinläggning och att uppslukas inom psykiatrisk service.  
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5 Metod 

I detta kapitel redogör jag för metodval och tillvägagångssätt i datainsamling och 

analys, samt för etiska överväganden genom processen. Metodvalet diskuteras även 

utifrån begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet inleds med att 

jag positionerar mig som insiderforskare, för att sedan kunna diskutera denna roll i 

förhållande till alla delar av uppsatsprocessen. 

5.1 Insiderforskning 

Denna studie är att betrakta som ett exempel på insiderforskning. Med begreppet 

avses forskning som utförs inom och om en organisation eller en population av 

fullvärdiga medlemmar inom denna. Således delar forskaren en identitet, ett språk och 

en erfarenhetsbas med deltagarna i studien. Detta innebär att forskaren har en särskild 

förförståelse och tillgång till forskningsområdet, men även att forskaren förblir en del 

av organisationen eller gruppen när forskningsprojektet avslutats (Brannick & 

Coghlan, 2007; Corbin Dwyer & Buckle, 2009). Jag har inom ramen för denna 

uppsats intervjuat medlemmar vid ett fontänhus där jag själv är anställd sedan fem år 

tillbaka. Detta innebär att jag är väl bekant med Fontänhusmodellen – och med 

verksamheten vid fontänhuset i fråga för studien i synnerhet – och positivt inställd till 

denna modell. Vilken betydelse denna insiderroll har haft för uppsatsen kommer att 

diskuteras under samtliga rubriker nedan. 

5.1.1 För- och nackdelar med forskning inifrån 

Insiderforskning har sin egen dynamik som skiljer den från en extern forskningsansats 

i och med att forskaren redan har fördjupad kunskap inom organisationen, genom att 

själv ha varit en aktör i de processer som ska studeras. Insiderforskning kan beskrivas 

som en resa från närhet till distans och tillbaka igen (Brannick & Coghlan, 2007). Den 

första centrala frågan för en ”outsiderforskare” handlar om att få primärt tillträde till 

forskningsfältet, och när detta väl lyckats brukar sekundärt tillträde vara relativt lätt 

att uppnå. För en insiderforskare gäller ofta det omvända, d.v.s. att man har primärt 

tillträde redan från början men att detta inte nödvändigtvis behöver innebära 

sekundärt tillträde (ibid). Insiderforskarens speciella utgångspunkt kan ge tillgång till 

grupper som kanske hade varit stängda för utomstående. Vidare kan deltagarna vara 

mer villiga att dela med sig av sina erfarenheter p.g.a. ett antagande om att det finns 
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en gemensam förståelse och grupptillhörighet med forskaren. Acceptansen och 

öppenheten hos forskningsdeltagarna kan leda till större djup i det insamlade 

materialet (Corbin Dwyer & Buckle, 2009). 

Samtidigt kan insiderrollen utgöra ett hinder i forskningsprocessen, om deltagarna 

p.g.a. antagandet om likhet med forskaren inte lyckas förklara sina individuella 

erfarenheter till fullo. Det är även möjligt att forskarens iakttagelseförmåga är nedsatt 

p.g.a. dennes personliga erfarenhet och svårigheter i att skilja denna från 

forskningssubjektens, vilket kan resultera i att en intervju formas och styrs utifrån 

forskarens erfarenhet istället för forskningssubjektens (ibid). Insiderforskarens 

särskilda förförståelse kan medföra att denne i en intervjusituation tar för mycket för 

givet och därmed inte gör lika noggranna efterforskningar som en outsider hade gjort, 

exempelvis genom att inte be om återkoppling på sina antaganden för att man utgår 

ifrån att man vet svaret (Brannick & Coghlan, 2007). Vidare kan detta påverka 

analysen, och leda till att upplevelser som delas av forskaren och deltagarna betonas 

och att sådana som skiljer sig åt ges mindre utrymme (Corbin Dwyer & Buckle, 

2009). 

I försöket att samtidigt upprätthålla både en forskarroll och rollen som medlem av 

organisationen eller gruppen, är det möjligt att rollkonflikter uppstår. Den dubbla 

rollen som forskare och medlem kan ha både för- och nackdelar. Viljan att påverka 

och förändra organisationen och empatin för sina klienter och/eller kollegor kan vara 

en viktig motivationsfaktor som gör att forskaren behåller sin drivkraft och energi, 

samtidigt som denna vilja kan leda till felaktiga slutsatser (Brannick & Coghlan, 

2007). Vidare kan forskarens dubbla roller resultera i rollförvirring i det sätt på vilket 

forskaren reagerar på undersökningsdeltagarna, eller att materialet analyseras utifrån 

ett annat perspektiv än som forskare. Rollförvirring kan visserligen uppstå i alla 

forskningsprojekt men risken är större när forskaren är bekant med forskningsområdet 

eller -deltagarna genom en annan roll än forskarrollen (Corbin Dwyer & Buckle, 

2009). 

Insiderforskning väcker etiska frågor på ett annorlunda sätt än när relationen mellan 

forskaren och forskningsobjekt är mer tillfällig och definierbar. I de senare fallen har 

forskaren möjlighet att distansera sig själv från forskningen och koppla bort sig själv 

emotionellt från forskningskontexten, men detta är inte möjligt för insiderforskare. 
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Deras klienter eller kollegor omvandlas temporärt till forskningssubjekt och återgår 

sedan till att vara klienter/kollegor, på samma sätt som forskaren gick från att vara 

socialarbetare/kollega till forskare, och sedan tillbaka till socialarbetare eller kollega 

igen (Costley & Gibbs, 2006). Shaw (2003) beskriver hur etiska frågor tar en särskild 

form i kvalitativ forskning som utförs av insiders exempelvis när det gäller principen 

om samtycke. Vid insiderforskning är det svårare att försäkra sig om att deltagande i 

undersökningen verkligen är frivilligt, eftersom de klienter som deltar i studien kan 

vara rädda för att deras service kommer att påverkas om de inte ställer upp. Vidare 

kan problem uppstå om forskningsdeltagarna inte är helt införstådda med 

insiderforskarens roll. I sådana fall uppfattar forskningsdeltagarna oftast forskaren 

främst utifrån dennes yrkesroll, och tenderar att vara mindre restriktiva med vad de 

avslöjar om sig själva.  

5.1.2 Personligt inflytande och trovärdighet 
Att insiderforskare kan ha personliga intressen och investeringar i forskningen ses 

ofta som problematiskt. Snarare än att forskarens erfarenhet av det fenomen som 

studeras betraktas som en tillgång, brukar insiderforskare anklagas för att vara 

”native” eller ”för nära” det som studeras, och därmed inte kunna uppnå den distans 

och kritiska förmåga som anses nödvändig för giltig forskning (Brannick & Coghlan, 

2007). Dock är frågan om forskarens delaktighet i den grupp eller det område som 

studeras alltid aktuell inom kvalitativ forskning, eftersom forskaren har en så direkt 

och nära roll i datainsamling och analys. Oavsett om forskaren är en insider eller en 

outsider så är dennes person, inklusive dennes medlemsstatus i relation till 

forskningsdeltagarna, en grundläggande och alltid närvarande aspekt av forskningen 

(Corbin Dwyer & Buckle, 2009).  

Insiderforskning väcker ofta frågan om att forskarens perspektiv får för stort 

inflytande, men att vara en outsider innebär inte automatiskt immunitet mot personligt 

inflytande i forskning enligt Corbin Dwyer och Buckle (2009). Vidare påpekar de att 

även om det kan anses problematiskt att själv vara medlem av den grupp som 

studeras, så hade tillträde till denna många gånger inte varit möjligt annars. De 

positiva och negativa elementen av bägge perspektiven måste därför värderas noga. 

Vid planeringen av ett insiderforskningsprojekt måste forskaren reflektera över och 

bli medveten om både styrkorna och begränsningarna i sin förförståelse så att de kan 

använda sin erfarenhetsbaserade och teoretiska kunskap för att omforma sin förståelse 
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av situationer som de är nära. De behöver också vara uppmärksamma på de krav som 

både deras roll inom organisationen eller gruppen och rollen som forskare ställer på 

dem (Brannick & Coghlan, 2007). 

Även om rollen som insider sannolikt påverkar forskningsprocessen sker detta inte 

nödvändigtvis på ett negativt sätt, enligt Corbin Dwyer och Buckle (2009). Noggrann 

reflektion över den subjektiva forskningsprocessen, med stor medvetenhet om ens 

personliga fördomar och perspektiv, kan påtagligt minska eventuella bekymmer 

angående insidermedlemskap. Vidare menar de att forskaren måste vara genuint äkta i 

interaktionen med forskningsdeltagarna vid kvalitativ forskning, och inte gömma sig 

bakom en rapport eller en professionell mur. Vid kvalitativ forskning är forskaren 

aldrig separerad från forskningen med begränsad kontakt med deltagarna, så som är 

fallet vid kvantitativ forskning. Istället är forskaren en fast och nödvändig del av alla 

delar i forskningsprocessen och det går således inte att ta en distanserad forskarroll 

(ibid). Denna intimitet i kvalitativ forskning tillåter alltså inte att forskaren helt och 

hållet förblir en outsider, men p.g.a. rollen som forskare är man heller aldrig helt och 

hållet en insider. 

Mot denna bakgrund har jag ansett att ett transparent förhållningssätt, gällande min 

insiderposition och de val jag har gjort, har varit av största vikt i uppsatsen för att 

möjliggöra en kritisk läsning. 

5.2 Val av metod 

En kvalitativ forskningsmetod föll sig naturlig för denna studie eftersom jag var 

intresserad av medlemmars personliga erfarenheter av fontänhusets verksamhet. För 

att undvika att min förförståelse och förutfattande uppfattningar om 

Fontänhusmodellen – medvetna eller omedvetna – skulle bli drivande i studien och 

tvinga in mina intervjudata i en förutbestämd ram, valde jag att göra en datadriven 

studie. Jag ansåg att ett induktivt förhållningssätt dessutom innefattade en möjlighet 

till nya tolkningar av och en annan förståelse för Fontänhusmodellen än den som jag 

redan hade tagit del av i min litteraturgenomgång. En datadriven eller induktiv 

forskningsansats innebär att koncept och teori utvecklas utifrån insamling och analys 

av data, i motsats till en teoridriven eller deduktiv ansats där datainsamling och analys 

utgår ifrån teoretiska idéer och koncept (Bryman & Becker, 2012).  
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Uppsatsens övergripande metod utgörs av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). I 

planeringsstadiet av studien och under datainsamlingen har jag inspirerats av inslag 

från grounded theory, i synnerhet utifrån det konstruktivistiska perspektiv som 

beskrivs av Charmaz (2006), men materialet har inte analyserats enligt denna 

metodik. Dock finns det likheter med grounded theory också i mitt analytiska 

tillvägagångssätt. 

Charmaz (2006) betonar att all kvalitativ forskning förlitar sig på de personer som 

utför den. Enligt henne är forskare inte passiva behållare som data kan hällas i, inte 

heller kan en forskare hävda vetenskaplig neutralitet eller auktoritet. Varken forskaren 

eller forskningsdeltagarna kommer ”orörda” till forskningsområdet, dock är det 

forskarens (inte deltagarnas) skyldighet att vara reflektiv kring vad man tar med sig 

till forskningsscenen, vad man ser och hur man ser det. Enligt Charmaz (2006) kan 

forskarens förförståelse och vägledande intressen betraktas som utgångspunkter som 

kan utveckla, snarare än begränsa, dennes idéer. Efter hand utvecklas specifika 

koncept genom att studera data och undersöka dessa idéer genom successiva nivåer av 

analys. Oavsett utgångspunkter försöker forskaren förbli så öppen som möjligt till allt 

man ser och anar i de tidiga stadierna av forskningsprocessen i grounded theory. Man 

utvärderar överensstämmelsen mellan initiala forskningsintressen och det växande 

datamaterialet, och istället för att tvinga förutfattade meningar och teorier ovanpå 

datan följer man ledtrådar som definieras i materialet (ibid). 

Att välja intervjuer som metod för datainsamling bedömdes ändamålsenligt utifrån 

uppsatsens syfte. Även här var jag inspirerad av grounded theory där intensive 

interviewing är en vanlig metod för datainsamling, som syftar till en djupgående 

undersökning av ett specifikt ämne eller en erfarenhet. I en sådan intervjusituation 

försöker intervjuaren förstå ämnet genom den intervjuades tolkningar av sin 

erfarenhet av ämnet i fråga. Den här typen av intervjuer kan vara löst guidade utifrån 

några teman eller semi-strukturerade (Charmaz, 2006). 

Intervjuerna analyserades enligt tematisk analys, vilket enligt Braun och Clarke 

(2006) är en metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) i ett 

datamaterial. De beskriver den tematiska analysen som en metod som genom sin 

teoretiska frihet ger rika och detaljerade såväl som komplexa beskrivningar av ens 

data, vilket jag fann tilltalande och ansåg gynnsamt utifrån mina frågeställningar. En 
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induktiv tematisk analys innebär att de teman som identifieras är starkt kopplade till 

datamaterialet, och i denna form har den tematiska analysen likheter med grounded 

theory. I motsats skulle en teoretisk tematisk analys drivas av forskarens teoretiska 

och analytiska intressen på området, och denna form av analys tenderar att erbjuda en 

mindre rik beskrivning av vissa aspekter av datan (ibid). 

5.3 Datainsamling och analys 

Nedan beskrivs och motiveras studiens urval, samt hur jag gått tillväga i 

datainsamling och analys. 

5.3.1 Urval 
Studiens urval består av medlemmar vid Fountain House Stockholm (FHS) som är ett 

av tre ackrediterade fontänhus i Sverige. För att resultaten ska kunna relateras till 

Fontänhusmodellen ansåg jag det viktigt att intervjua medlemmar vid ett ackrediterat 

klubbhus, ett grepp som återfinns i de flesta tidigare studier av modellen. Ytterligare 

en orsak till att FHS blev föremål för studien var att jag hade ett omedelbart tillträde 

till forskningsfältet p.g.a. min insiderposition, samt den geografiska närheten till 

klubbhuset. Att genomföra studien vid något av de ackrediterade fontänhusen i 

landets södra delar var inte realistiskt inom ramen för en masteruppsats. 

Urvalet bestod enbart av medlemmar som vid tidpunkten arbetade på ordinarie 

arbetsmarknad eller ägnade sig åt studier, och i den bemärkelsen kunde anses ha ”gått 

vidare” från klubbhuset. En anställd vid FHS fick i uppdrag att kontakta de 

medlemmar som stämde in på följande urvalskriterier: Medlemmarna som 

kontaktades skulle ha en annan sysselsättning (arbete eller studier) på minst 25 

procent, som då hade varat i minst två månader. Vidare skulle de som kontaktades ha 

varit aktiva på FHS i minst tre månader innan denna sysselsättning inleddes, men mer 

än fem år skulle inte ha passerat sedan de senast var aktiva på klubbhuset. Ett 

informationsbrev (se bilaga) med förfrågan om att medverka i studien sändes ut till 

knappt 20 medlemmar, som hade möjlighet att anmäla intresse för att delta direkt till 

mig eller via den utvalda handledaren. 

Ett urval bestående av medlemmar som ”gått vidare” syftade å ena sidan till att ge 

intervjupersonerna möjlighet att blicka bakåt och jämföra sin situation innan, under 

och efter tiden på FHS, och ge ett helhetsperspektiv på hur fontänhuset varit till hjälp 
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för deras återhämtningsprocess. Å andra sidan innefattade urvalet en möjlighet till att 

identifiera processer som medlemmarna upplevt som viktiga för vägen till(baka till) 

arbetslivet, vilket syftade till att öka förståelsen för hur fontänhusen kan hjälpa 

personer vidare till ordinarie arbetsmarknad och fylla en kunskapslucka i existerande 

forskning om Fontänhusmodellen. Arbete i sig kan betraktas som en del eller en följd 

av individers återhämtning, då det är ett socialt och kulturellt vedertaget kriterium på 

psykisk hälsa. Exempelvis definierar WHO (2014) psykisk hälsa som ett tillstånd av 

välbefinnande där individen är medveten om sin förmåga, kan hantera livets normala 

påfrestningar, kan utföra ett produktivt och fruktbart arbete och har förmåga att bidra 

till samhället. 

Inom den tidsram jag hade för att genomföra intervjuerna anmälde sex personer 

intresse för att medverka i studien, vilka samtliga intervjuades under mars-april 2015. 

De individer som intervjuats består av fyra kvinnor och två män, och var mellan 39 

och 57 år vid intervjutillfället. De hade då varit medlemmar vid FHS mellan 6 

månader och 5,5 år, och haft sin nuvarande anställning mellan 2 månader och 2,5 år. 

Hälften av dem hade för närvarande lönebidragsanställningar. Hälften arbetade heltid 

eller närapå och den andra hälften deltid, oftast 50 procent. Ingen av 

intervjupersonerna hade studier som huvudsaklig sysselsättning, men en av dem läste 

för närvarande en högskolekurs vid sidan om arbetet. Vid tidpunkten för intervjun 

hade alla förutom en av de intervjuade kontakt med, eller var aktiva vid, FHS i någon 

omfattning. 

5.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna följde ingen på förhand formulerad intervjuguide, men centrerades kring 

vissa bestämda teman. Intervjuerna inleddes med att jag bad intervjupersonerna 

berätta lite om sin nuvarande situation, vad de arbetar med och vilken kontakt de har 

med FHS, och därefter när och hur de kom först kom till fontänhuset. Efter denna 

inledning frågade jag vad intervjupersonerna anser har varit till hjälp för dem när de 

ser tillbaka på sin tid på FHS, det centrala tema som intervjuerna sedan uppehölls 

kring. Med hjälp av följdfrågor försökte jag hjälpa de intervjuade att konkretisera och 

exemplifiera sina svar så mycket som möjligt, för att försöka komma åt de processer 

och mekanismer jag var intresserad av. Samtidigt lät jag intervjun styras utifrån deras 

egna berättelser. Om berättelsen stannade av ställde jag öppna frågor utifrån stödord 

som jag skrev ner under intervjuns gång, om detaljer i berättelsen som jag ville veta 
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mer om. Jag kunde även be dem berätta om någon specifik tidsperiod på fontänhuset 

(t.ex. ”kan du berätta om ditt första besök/den första tiden på FHS?”) eller någon 

specifik del av verksamheten (t.ex. ”kan du berätta om vad du arbetat med under tiden 

på FHS?”). På detta sätt kunde samtalet snabbt ledas tillbaka till hjälpande aspekter av 

verksamheten. Även om vi pratade en del om intervjupersonernas nuvarande 

anställningar skulle dessa inte vara fokus för intervjun, vilket gjorde att jag ibland fick 

styra tillbaka intervjuerna till tiden på klubbhuset. 

Vid några tillfällen upptäckte jag att intervjupersoners uttalanden hamnade på en 

ideologisk eller teoretisk nivå där de snarare pratade om hur ett fontänhus ska 

fungera, eller vad de anser är viktigt på ett klubbhus i största allmänhet, istället för att 

utgå ifrån sin egen erfarenhet. Vid sådana tillfällen, samt då jag varit osäker på 

huruvida personen talar utifrån egen erfarenhet eller något annat perspektiv, har jag 

med hjälp av följdfrågor försökt få den intervjuade att tydliggöra vad hen menar och 

styra tillbaka samtalet till hen själv. Innan intervjun inleddes var jag också noga med 

att betona att jag är intresserad av de intervjuades personliga erfarenheter av tiden på 

FHS. Inledningsvis betonade jag även att det är viktigt att de berättar och beskriver 

också sådant som de utgår ifrån att jag redan känner till, eftersom jag bara kan 

använda mig av material från intervjuerna och inte av erfarenheter från vår tidigare 

kontakt. 

Intervjuerna varade mellan 40 minuter och två timmar, och ägde rum på den plats som 

respektive intervjuperson önskade. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och 

transkriberades därefter ordagrant av mig, vilket resulterade i ett datamaterial som 

omfattade 153 sidor. Transkriptionerna kontrollerades mot ljudinspelningen och 

därefter fördjupade jag mig i datamaterialet genom att flera gånger läsa igenom det i 

sin helhet för att bli väl bekant med både dess djup och bredd, vilket är det första 

steget i analysprocessen vid en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). 

De citat från intervjuerna som använts i uppsatsen har redigerats för att öka 

läsbarheten och förståelsen. Detta innebär att ordföljd, grammatik, utpräglade 

talspråksformer och verbens tempusformer ibland har ändrats. Onödiga utfyllnadsord 

har strukits och ibland har utelämnade ord och interpunktion lagts till. Långa utsagor 

har kortats ner, vilket i dessa fall markerats i citaten. 
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5.3.3 Tematisk analys 
Den tematiska analysen består av sex steg (Braun & Clarke, 2006), där det första (1) 

är att bekanta sig grundligt med sitt datamaterial. Nästa steg (2) är att systematiskt 

koda intressanta aspekter av datamaterialet och samla alla kodade dataextrakt för 

respektive kod. Följande steg (3) blir att börja analysera koderna och sortera in det 

kodade datamaterialet i potentiella teman, såväl huvud- som underteman. I nästa fas 

(4) utvärderas och omformas dessa potentiella teman, som kan komma att slås 

samman till större helheter eller spjälkas upp i ytterligare underteman, eller helt och 

hållet avlägsnas från analysen. I den här fasen utvärderas varje enskilt tema utifrån sitt 

innehåll och huruvida detta utgör ett sammanhängande mönster, samtidigt som 

validiteten för varje enskilt tema bör övervägas i relation till hela datamaterialet. När 

en tillfredsställande tematisk karta har skapats blir följande steg (5) att definiera och 

förfina analysens olika teman. Detta handlar både om att skriva en detaljerad analys 

för varje enskilt tema och fånga kärnan i respektive tema, och att överväga hur varje 

tema passar in i den övergripande analysen och den ”historia” som berättas utifrån 

datamaterialet, i relation till forskningsfrågan. Det sista steget (6) i analysprocessen är 

att skriva den slutliga analysen inom ramen för den rapport där den ska presenteras. 

Braun och Clarke (2006, s. 86) påpekar dock: 

Analysis is not a linear process of simply moving from one phase to the next. Instead, it is 

more recursive process, where movement is back and forth as needed, throughout the 

phases. 

Detta innebär att jag rört mig fram och tillbaka mellan mina teman, mina koder och 

datamaterialet som helhet medan analysen tagit form. Min slutliga analys (kapitel 6) 

består av fem teman, som sammanfattas i ett sjätte övergripande tema.  

Braun och Clarke (2006) noterar att det i kvalitativ forskning inte finns några 

principfasta riktlinjer för vilken proportion av ett dataset som kan utgöra ett tema, 

samt att betydelsen av ett tema inte nödvändigtvis är beroende av kvantifierbara mått, 

utan snarare av huruvida det fångar någonting viktigt i relation till den övergripande 

forskningsfrågan. Även om analysens olika teman har skapats utifrån återkommande 

mönster i intervjuerna, har jag i analysen inte strävat efter att redogöra för vilka 

åsikter eller upplevelser som varit vanligast förekommande. I redovisningen av 

intervjuerna har jag snarare försökt synliggöra aspekter och välja ut citat som är 
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illustrativa för varje tema och som belyser särskilt intressanta eller motsägelsefulla 

aspekter som är centrala för förståelsen av respektive tema, utan att detta 

nödvändigtvis utgjort de ”vanligaste” erfarenheterna.  

Mitt induktiva förhållningssätt innebar att analysen uppstod ur empirin och inte 

styrdes av en teoretisk referensram. I uppsatsens avslutande diskussion (kapitel 7) har 

den tematiska analysen av intervjuerna kopplats till teoretiska perspektiv och 

forskning som jag fann relevant för att fördjupa resonemangen i analysen. De 

perspektiv som kom att användas har lyfts ut och presenterats separat i kapitel 4 för 

att svara på gällande formkrav för masteruppsatser. 

5.4 Etiska överväganden 

Jag har tagit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) i beaktande i alla 

delar av forskningsprocessen, och dessutom vägt in den dimension som min 

insiderposition tillfört. Jag har ansett att informationskravet varit av särskilt stor 

betydelse för min studie, för att deltagarna verkligen ska vara införstådda med dess 

syfte och innebörden av mina dubbla roller som anställd vid FHS respektive 

forskare/student. Detta innebär att jag tagit mig tid att planera och överväga all 

information som riktats till intervjupersonerna i informationsbrev, efterföljande 

telefon- och mejlkontakt och vid intervjutillfället. Detsamma gäller den information 

som riktats till övriga medlemmar och personal på FHS. Varje intervjutillfälle 

inleddes med att jag berättade kort om studiens syfte och intervjuns upplägg. Därefter 

öppnade jag upp för frågor och diskussion kring min insiderposition och berättade 

öppet om vilka metodologiska och etiska frågor den medför. Först efter att jag hade 

försäkrat mig om att deltagarna kände sig bekväma med situationen inleddes 

intervjun. 

Det har varit särskilt viktigt för mig att försöka försäkra mig om att 

intervjupersonernas medverkan verkligen varit frivillig, och att de inte ställt upp av 

rädsla för att deras fortsatta kontakt med mig eller FHS kommer att påverkas om de 

avstår, eller för att få en priviligierad plats hos mig. Jag har varit tydlig med i vilket 

syfte intervjumaterialet kommer att användas och uppmanat de intervjuade att enbart 

dela med sig av sådant som de känner sig bekväma med i situationen, oavsett vad vi 

kan ha samtalat om förut. Deras möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan i 

studien har varit tydligt uttalad och jag hade på förhand bestämt mig för att avbryta en 
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intervju om etiskt tveksamma eller metodologiskt ohållbara situationer skulle uppstå 

p.g.a. min insiderposition – vilket jag aldrig behövde göra. Eftersom jag kände 

samtliga intervjupersoner, lite grann eller i vissa fall mycket väl, övervägde jag redan 

vid varje intresseanmälan om någonting i vår relation kunde tänkas påverka eller 

försvåra intervjusituationen. Jag identifierade inga sådana hinder i något av fallen, och 

min upplevelse av intervjuerna var att intervjupersonerna kände sig trygga och 

bekväma med situationen, vilket också underlättades av att de hade gått vidare från 

FHS. Jag kan visserligen inte garantera att deras medverkan inte kommer att få några 

konsekvenser för vår fortsatta kontakt eller kontakten med FHS, men jag tror att 

risken för eventuella negativa följder minimerats genom det förhållningssätt som 

beskrivits ovan. 

Intervjupersonernas anonymitet har garanterats genom att deras namn, och andra 

detaljer i intervjumaterialet som kan knytas till dem, har avidentifierats eller ändrats. 

Detsamma gäller namn och detaljer som kan knytas till andra personer på FHS. I 

analysen har de intervjuade tilldelats förnamn på bokstaven M. Jag har påpekat för 

samtliga att jag inte kan försäkra att andra personer på klubbhuset inte kommer att 

kunna lista ut vilka som har medverkat med tanke på att de intervjuade utgör en så 

avgränsad grupp, vilket samtliga accepterat. Jag har dock försökt försvåra detta 

ytterligare genom att inte delge exakta urvalskriterier till övriga på FHS medan 

studien pågick, samt genom att inte genomföra intervjuer på klubbhuset (med 

undantag för ett intervjutillfälle som ägde rum på FHS efter stängningstid). Den 

handledare som fick i uppdrag att skicka ut informationsbrevet med förfrågan om att 

medverka i studien är följaktligen medveten om vilka medlemmar som tillfrågades, 

och har även fått motta några intresseanmälningar, men delgavs inte någon 

information om vilka personer jag slutligen intervjuade. Några av de intervjuade har 

själva valt att vara öppna på FHS med sin medverkan i studien, vilket jag givetvis har 

accepterat, men inte bekräftat i samtal med andra personer på klubbhuset. 

Jag har valt att omnämna FHS med sitt riktiga namn. I detta fall har jag resonerat som 

Meeuwisse (1997) gör i sin fallstudie vid Malmö Fontänhus, nämligen att detta inte 

bringar intervjupersonerna eller fontänhuset något obehag eller skada. Även om jag 

hade försökt anonymisera fontänhuset hade det dessutom varit ganska uppenbart – 

eller åtminstone enkelt att ta reda på – vilket klubbhus det är frågan om, i synnerhet 

med tanke på min egen koppling till fontänhuset. 
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I sammanhanget är det värt att notera att jag var tjänstledig från FHS under den period 

som studien genomfördes. För att undvika rollförvirring besökte jag under den här 

tidsperioden inte FHS i andra syften än sådana som hade med studien att göra. Jag var 

även tjänstledig (p.g.a. studier) under de två år som föregick studien, även om jag 

periodvis arbetade deltid på FHS under denna period. Under den här tiden tog jag 

flera tillfällen i akt att prata om mina planer på att göra en studie på FHS inom ramen 

för min masteruppsats, och inhämtade godkännande för detta från fontänhusets 

medlemmar, anställda och styrelse. 

5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Studien syftar till att undersöka vilka erfarenheter personer som är medlemmar vid ett 

svenskt fontänhus beskriver som viktiga för sin återhämtningsprocess och sin 

återgång i arbetslivet. Jag bedömde att jag med hjälp av urvalet för studien och den 

valda intervjutekniken skulle kunna centrera intervjuerna kring forskningsfrågan, och 

även nå ett djup i intervjupersonernas utsagor som skulle främja min förståelse för 

deras erfarenheter och upplevelser. Den tematiska analysen ansågs gynnsam eftersom 

den kunde hjälpa mig att analysera intervjupersonernas utsagor i förhållande till 

forskningsfrågan, samtidigt som jag kunde belysa olika aspekter av deras individuella 

erfarenheter. Vidare avsåg mitt induktiva förhållningssätt i datainsamling och analys 

att vara ett stöd för att begränsa personligt inflytande över studiens resultat. På detta 

sätt anser jag att metodvalet har främjat studiens validitet. 

Studiens reliabilitet har stärkts genom mina ansträngningar att tydligt redogöra för 

metodval och tillvägagångssätt i datainsamling och analys, samt reflektion kring 

vilken betydelse min insiderposition har haft i de givna sammanhangen. Enligt min 

mening har detta transparenta förhållningssätt varit det enskilt viktigaste sätt på vilket 

jag kunnat legitimera mina kunskapsanspråk och stärka uppsatsens trovärdighet. Att 

replikera min studie torde vara relativt enkelt, såväl för insiders som utomstående. Det 

finns skäl att anta att min insiderposition gjorde det enklare att få tillträde till 

forskningsfältet än för en utomstående som önskar göra en liknande studie, men det är 

också möjligt att de personer som inte visade intresse för att medverka i denna studie 

hade varit villiga att ställa upp om förfrågan kommit från en utomstående forskare. 

Jag återkommer i min avslutande diskussion (kapitel 7) till vilken betydelse min 

insiderposition kan ha fått för studiens resultat.  
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För att främja generaliserbarheten av studiens resultat valde jag att genomföra den på 

ett ackrediterat fontänhus, som bedömts följa riktlinjerna för klubbhusverksamhet. 

Detta innebär att resultaten från studien borde kunna relateras till Fontänhusmodellen 

som sådan. I första hand ger studien en bild av ett fontänhus i en större svensk stad, 

och den hade också som avsikt att svara på ett behov av forskning i en – bland flera 

möjliga – utomamerikansk kontext. I den avslutande diskussionen återkommer jag till 

generaliserbarheten av studiens resultat i förhållande till ackrediterade fontänhus i 

andra kontexter än den som undersökts, genom att relatera min studie till den 

forskning om Fontänhusmodellen som presenterades i kapitel 3. 
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6 Analys 

I det här kapitlet presenteras resultatet från den tematiska analysen av intervjuerna. 

Analysen består av fem teman (figur 1), som är inordnade under det övergripande 

temat Individualitet genom gemenskap. Varje tema beskrivs nedan under separata 

rubriker, och binds avslutningsvis ihop i det övergripande temat som också 

sammanfattar analysen. 

 

 

Figur 1. Tematisk karta över analysens fem teman, som utgör olika delar av det övergripande 
temat Individualitet genom gemenskap. 

6.1 Ett ställe att gå till 

Fontänhuset verkar kunna fylla en grundläggande funktion bara genom att utgöra ett 

ställe att gå till och en plats att vara på. Intervjupersonerna beskriver att de har sökt 

sig till FHS för att de haft ett behov av att komma hemifrån, få någonting att göra och 

vara bland andra människor, samt för att få hjälp när de mått dåligt. 

6.1.1 … för att komma hemifrån, få någonting att göra och vara bland andra 

När de intervjuade berättar om hur de först kom till FHS beskriver de att de behövde 

ett ställe att gå till för att bryta med sin dåvarande tillvaro och en vardag de inte 

mådde bra av. De flesta hade varit sjukskrivna eller arbetslösa i kortare eller längre 

tidsperioder och tillbringade sina dagar hemma eller inlagda, en tillvaro som 

karaktäriserades av passivitet, tristess och ofta även ensamhet. Att komma hemifrån, 

eller bort från den psykiatriska avdelningen, beskrivs i intervjuerna som en 

förutsättning för att börja må bättre. Det framstår i intervjuerna som att FHS har varit 

till hjälp bara genom att utgöra en plats att vara på, framför allt under den första tiden 

på klubbhuset. Nedan beskriver Minna den lättnad hon upplevde redan efter sitt första 

besök på FHS. 
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Jag tyckte att det [kändes] väldigt skönt att jag visste: Hit kan jag gå, på en gång. För då 

hade jag nånstans... Jag hade ju ingen annanstans att ta vägen, mer än hemma hos mig. 

Och det är ju inte så kul när man är deprimerad och så vidare, att bara vara för sig själv. 

Då behöver man ju gemenskap och så. Så det kändes skönt, jag kände mig lite tryggare. 

Några intervjupersoner lyfter fram betydelsen av vardagliga rutiner och att ”få 

struktur på dagen”. Marie menar att hon fick ett mål för dagen om hon bestämde sig 

för att gå till FHS, samtidigt som dagen fick mer struktur bara av att hon kom 

hemifrån några timmar. För andra kunde det handla om att återupprätta rutiner som 

hade fallit ifrån under en tids frånvaro från arbetslivet, som Margareta beskriver: 

Få rutiner. Komma hemifrån. Börja äta ordentligt. Behöva borsta tänderna, ta på kläder, 

duscha. Annars hade jag ingen [anledning], varför skulle jag göra det? Nej, jag ville inte. 

Jag orkade inte. Det fanns liksom ingen mening. Så därför kände jag att det var viktigt 

för mig att få en plats att komma till. Jag förband mig lite: Okej, jag kommer hit [till 

FHS] och då måste jag göra mig iordning. Det gjorde liksom att: Okej, nu måste jag ta 

hand om mig själv. Annars hade jag inte gjort det. Och om jag inte tar hand om mig 

själv, då blir det ingenting. Man blir aldrig frisk. Och jag ville inte vara sjuk. 

FHS har även erbjudit de intervjuade någonting att göra om dagarna, vilket framstår 

som en annan grundläggande funktion som fontänhuset fyllt för dem. Samtliga 

uttrycker att de ”behöver göra saker” och att de inte mådde bra av den sysslolöshet 

som följde med sjukskrivning eller arbetslöshet. Mirjam berättar: 

Jag var ju vansinnigt trött på att… För det hade blivit så att jag gick som så kallad 

dagpatient under en väldigt lång tid, fast jag inte egentligen… Alltså jag gjorde ju 

ingenting. Jag satt av tid på avdelningen med folk som var akut psykiskt instabila […] Så 

då kände jag: Nej, det här vill jag inte. Jag vill göra nånting och här kanske jag kan få 

börja jobba lite igen. Jag visste ju inte vad Fountain House var så jag hade bara den 

tanken, att jag måste börja nånstans. […] Jag ville absolut inte sitta hemma och jag ville 

absolut inte sitta på en akut psykiatrisk låst avdelning tre timmar om dagen för att jag 

inte hade nåt annat att göra. Och jag kunde inte börja söka jobb för jag var inte där än, på 

långa vägar! Jag kände: Jag ser väl vad det här kan tänkas vara. 

Att ha någonting att göra beskrivs i det här sammanhanget ofta som ett sätt att 

sysselsätta tankarna av intervjupersonerna, vilket gjort att de kunnat slappna av och 

att ångesten lättat. På FHS kunde de flytta fokus från sitt dåliga mående till en 
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specifik arbetsuppgift och ibland kanalisera sin ångest genom arbetet, ”bara få ut det”. 

Miguel säger såhär: 

Man mår bättre om man gör bra saker. Det är mycket bättre än att man sitter hemma och 

grubblar och röker cigaretter eller dricker eller… Eller gör ingenting, bara äter på sig själv. 

Att göra saker på FHS beskrivs inte bara som ett alternativ mot en sysslolös tillvaro 

hemma, utan av några intervjupersoner även som en kontrast mot det stressiga 

arbetsliv de har erfarenhet av. Markus berättar att han under många år hade försökt 

”jobba bort sin sjukdom”, d.v.s. undvika den genom hårt arbete, men att han på FHS 

hittade ett annat sätt att jobba som gjorde att han faktiskt mådde bättre, åtminstone 

under de timmar han tillbringade där. 

Flera intervjupersoner beskriver att de under den första tiden på FHS huvudsakligen 

fokuserade på praktiska arbetsuppgifter, eftersom de mådde så pass dåligt att de hade 

svårt att koncentrera sig, eller helt enkelt inte orkade engagera sig i några större 

projekt. Exempelvis att laga mat, städa eller sitta i receptionen och öppna dörren för 

folk beskrivs ofta som ”skönt” och ångestlindrande. Även att delta i aktiviteter inom 

klubbhusets sociala program, t.ex. friskvårdsaktiviteter, beskrivs ångestlindrande av 

några. 

En tredje grundläggande funktion som fontänhuset verkar ha fyllt för de intervjuade 

är att det erbjudit dem ett socialt sammanhang. Sjukskrivningen eller arbetslösheten 

ledde för flera av dem till isolering och ensamhet, en tillvaro som de kunde bryta då 

de hittade till FHS och fick en plats att gå till om dagarna. Att vara bland andra 

människor uttrycks också som ett behov hos intervjupersonerna, som beskrivs i 

liknande ordalag som behovet av att göra saker; det hjälper dem att flytta fokus från 

sitt dåliga mående, ”känns skönt” och gör att de mår bättre: 

Bara att det var folk runtomkring, att vara i ett socialt sammanhang bara. Där folk 

kommunicerar med varandra och kommunicerar med mig och radion står på och man 

kanske förenas i att sjunga allsång i köket, spontant sådär. Det hjälpte ju mig att… När jag 

kom hem så kändes inte allting som en svart rullgardin, utan det började kännas som att 

jag kanske till och med var lite trött så jag kunde sova. För jag var ju egentligen konstant 

trött men jag kunde ändå inte sova. (Mirjam) 
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Flera intervjupersoner tilltalades av att FHS var så stort och att där rörde sig så många 

människor varje dag, men detta kunde också innebära en utmaning. Mirjam beskriver 

att trots att hon är en social person så började hon dra sig undan folk under den tid 

som hon mådde dåligt. Hon fick allt svårare att fungera i sociala sammanhang och var 

nära att utveckla social fobi. För henne var det stora klubbhuset i den bemärkelsen en 

skrämmande plats till en början, men det gav henne samtidigt en möjlighet att ”ta 

tillbaka den sociala biten” som hon upplevde att hon hade tappat under tiden av 

sjukskrivning, genom att hon fick testa och öva upp sina sociala färdigheter. 

6.1.2 …för att få hjälp när man mår dåligt 

Intervjupersonerna anser att det har varit viktigt att ha ett ställe att gå till när de mått 

dåligt, men av just denna anledning har det inte alltid varit lätt att ta sig till 

klubbhuset. Ett par av dem beskriver att resan till och från FHS, som ligger på 

Götgatan mitt i Stockholm, ofta har varit påfrestande och att de inte orkat göra den 

varje dag eller så ofta som de har velat. Minna vidareutvecklar problematiken: 

I början kände jag att jag ville gå dit varje dag, hur jag än mådde. Även om jag hade 

ångest när jag gick över Medborgarplatsen och det var väldigt otäckt. Det var väldigt 

otäckt att gå hem också, det var ju fruktansvärt att gå från det stora stimmiga huset hem till 

tystnaden ett tag. […] Jag klarar bättre av att vara ensam nu, och jag behöver vara ensam 

också. Och jag vet ju att huset alltid ligger kvar, jag kan alltid gå dit när jag vill. Det är en 

jättetrygghet. Så det kanske var mer i början som jag ville vara där mycket för att jag inte 

ville vara ensam. Och jag tyckte om att vara på huset. Jag ville att det skulle vara öppet 

dygnet runt så att jag kunde bo där. 

Eftersom deras mående varierat, har också intervjupersonernas aktivitet på FHS 

varierat. Ibland har de mått för dåligt för att gå dit överhuvudtaget och ibland har de 

lämnat klubbhuset tidigare än de tänkt sig p.g.a. att ångesten varit för stor den dagen. 

För de intervjuade har det varit viktigt att FHS inte ställt några krav på 

deltagandegrad, utan att de fått delta i den mån de klarat av och även att de varit 

välkomna på FHS fast de mått dåligt och inte orkat göra så mycket. På det här sättet 

har intervjupersonerna själva bestämt över sin medverkan och kunnat anpassa 

verksamheten efter sina egna behov, som Margareta ger exempel på nedan. 
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Ibland hade jag ju såna dagar som var väldigt, väldigt dåliga. Och det var några dagar då 

jag stannade hemma. Men här [på FHS] var det skönt att om jag kände att jag inte mådde 

bra, att ångesten var för stor, så kunde jag bara säga: Nu mår jag inte bra så jag vill inte 

göra nånting, jag bara är. Och det var helt OK. Det var det som också var jätteviktigt, att 

man fick må dåligt, utan att behöva göra en jättecirkus av det. Som det är på en arbetsplats 

eller nånting sånt. 

Intervjupersonerna har ofta ändå tagit sig till FHS dagar då de mått riktigt dåligt, 

eftersom erfarenheten sagt att det brukar kännas bättre när de väl kommer dit. Några 

upplever att de kan ”pusta ut” när de kommer innanför dörren till klubbhuset, vilket 

underlättas av att de genast blir välkomnade och uppmärksammade av andra personer 

där. När man mår dåligt brukar det också finnas möjlighet att prata med någon, som 

Minna beskriver: 

Man kan ju alltid göra nånting. Det finns alltid nån man kan prata med. Man har ju lärt 

sig att till exempel handledarna är väldigt upptagna och det är mycket att göra hela tiden, 

men ofta är det ju så att nån kan prata, att nån bryr sig och nån ser en. De kanske inte kan 

sitta och prata en timme men i alla fall, de lyssnar. Och kan hjälpa en också om det 

skulle vara så att man behöver hjälp: Nu orkar jag inte, hjälp mig! Med nåt, vad det än 

är. Kontakta psykiatrin eller att man kan få hjälp att kontakta olika myndigheter om man 

behöver det. Folk har följt med mig till [Psykiatrisk mottagning] och vi var nån gång och 

pratade med Försäkringskassan och lite såna där grejer. 

Minna berättar vidare om hur svårt det kan vara att komma i kontakt med vården eller 

ha att göra med myndigheter när man mår dåligt och att det då är skönt att kunna få 

hjälp från FHS, exempelvis att en handledare följer med som stöd på ett jobbigt möte. 

Marie beskriver att hon fått hjälp av klubbhuset under perioder då hon varit inlagd. 

För henne har det varit betydelsefullt att personer från FHS har besökt henne på 

avdelningen, ”så att man inte känner sig värdelös”. Intervjupersonernas berättelser 

innehåller även flera exempel på att FHS är en plats där de kunnat få hjälp med 

praktiska saker eller i konkreta ärenden, och att detta också varit en anledning till att 

de gått dit. Miguel berättar att det är särskilt viktigt för honom som invandrare att 

kunna vända sig till FHS när han behöver hjälp i något ärende. Han menar att 

socialtjänsten inte längre har tid att hjälpa till i den här typen av frågor på samma sätt 

som de hade förut, men att det finns mer tid på FHS. 
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6.2 Nåt vettigt att göra 

De intervjuade beskriver inte fontänhuset bara som en plats att gå till för att 

sysselsätta tankarna, utan betonar betydelsen av att ”göra vettiga saker” för att känna 

mening i tillvaron. Verksamheten vid FHS upplevs meningsfull av intervjupersonerna 

eftersom de är delaktiga i arbetet med att driva ett klubbhus där de bidrar till 

någonting större, får och tar ansvar och känner sig behövda. 

6.2.1 Att driva ett klubbhus och bidra till någonting större 

Flera intervjupersoner var i första hand ute efter någonting att göra, en daglig 

sysselsättning, när de kom till FHS. Samtliga betonar dock betydelsen av att göra 

någonting vettigt, och en viktig orsak till varför de trivts på klubbhuset och uppskattat 

arbetet där verkar vara just att de ansett arbetsuppgifterna vara ”vettiga”, 

”meningsfulla”, ”nyttiga”, ”riktiga” eller ”roliga”. När de intervjuade beskriver vad 

som gör sysselsättningen vid FHS meningsfull kontrasterar flera av dem denna mot 

sysselsättning vid andra socialpsykiatriska verksamheter, och en viss jargong kan 

urskiljas i beskrivningarna av de senare: 

På Fountain House så gör man verkligheten. På träfflokalen så övar man på verkligheten. 

Lite så. (Marie) 

Det var nog helheten. Det här att det inte var nåt aktivitetshus, att man satt och pysslade 

med nåt sådär, gjorde pärlplattor eller… Nej, men att man gjorde nånting riktigt. Att man 

drev huset, att vi medlemmar med handledares hjälp drev huset med att laga mat och 

servera och diska och handla och på kontoret och receptionen […] Det var det här 

helhetsintrycket av att man gör nånting vettigt så att säga. (Minna) 

Att sysselsättningen vid FHS anses ”vettigare” än sysselsättningen vid exempelvis 

träfflokaler och aktivitetshus, verkar ha att göra med att de intervjuade betraktar FHS 

som en arbetsplats. Även om intervjupersonerna anser att det de gör på fontänhuset 

har en rehabiliterande effekt, är det viktigt för flera av dem att betona att det är frågan 

om riktigt arbete: 

Även om jag är fullt medveten om att det jag gör på Fountain House är en del av min 

rehabilitering så väljer jag att kalla det för mitt arbete, för jag jobbar ju. Det jag gör, det 

gör jag ju också till hundra procent på blodigt allvar och tar ansvar. Därför vill jag inte 

kalla det för… Alltså det finns ju så många konnotationer med ordet rehabilitering, det kan 
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vara att man sitter och täljer en smörkniv. Inget ont om det, men det här är ju så otroligt 

komplext och så mycket mer. (Mirjam) 

Klubbhuset är inte en plats dit man går bara för att ta emot hjälp från personal, utan 

medlemmarna driver verksamheten tillsammans med klubbhusets anställda 

handledare, något som flera intervjupersoner är noga med att poängtera. I intervjuerna 

beskrivs arbetet på FHS som ”viktigt” och ”nyttigt” genom att allt som görs på 

klubbhuset behövs i driften av verksamheten. Inga arbetsuppgifter är påhittade och 

görs bara för görandets skull, utan allt arbete måste utföras för att klubbhuset ska 

kunna existera och fungera. 

En annan aspekt som bidragit till meningsfullheten med arbetet vid FHS har varit 

möjligheten att välja arbetsuppgifter som de intervjuade själva tycker är roliga och 

stimulerande. Intervjupersonerna påpekar att alla uppgifter på klubbhuset är viktiga 

och nyttiga i sig, men att de utifrån det breda utbudet av arbetsuppgifter också haft 

möjlighet att välja uppgifter som de själva tyckt om eller velat lära sig. Intressant är 

att detta kontrasterar arbetet vid FHS också mot arbete på den ordinarie 

arbetsmarknaden för ett par intervjupersoner, som inte upplever att deras tidigare eller 

nuvarande arbete varken är roligt, stimulerande eller meningsfullt. 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de ”känner att de bidrar” och ”känner sig 

behövda” på FHS, och att bidra och vara behövda framstår som någonting viktigt för 

dem. Att de känt sig behövda på FHS har bidragit till att de intervjuade sett en mening 

med att gå dit. Vidare verkar upplevelsen av att bidra och vara behövd ha haft 

betydelse för intervjupersonernas självbild. Mirjam förklarar: 

När jag känner att jag gör en riktig, reell nytta, då hoppar jag på det direkt. Och eftersom 

jag kände att jag gjorde nytta så valde jag ju att fortsätta att komma. […] genom att huset 

drivs vidare och jag förstod att jag var en del i det stora hela och att även jag är viktig, 

även om jag inte själv tyckte det då. Och att bli tillfrågad om man vill eller kan göra nåt 

eller orkar, har lust. Det gör ju att man känner sig viktig, att det faktiskt spelar en roll. Att 

jag spelar roll. 

Det verkar som att de intervjuade upplevt att de genom att vara direkt involverade i 

driften av FHS också haft makt över och kunnat påverka sin egen rehabilitering. 

Några av dem upplever dessutom att de genom arbetet vid FHS bidragit till att 

påverka tillvaron för andra medlemmar, och på så sätt varit delaktiga i deras 
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rehabilitering. Detta beskrivs som en annan aspekt av varför arbetet vid FHS och ens 

egen medverkan är viktig. ”För troligtvis, om jag gjorde det bara för min skull så 

skulle jag inte göra det”, menar Margareta. 

6.2.2 Frivillighet och ansvar 

I relation till känslan av att bidra och vara behövd på FHS, beskriver flera 

intervjupersoner ett något paradoxalt förhållande mellan frivillighet och ansvar. De 

betonar att det har varit viktigt att de kunnat bidra ”efter förmåga” i fontänhusets 

verksamhet, d.v.s. att de inte upplevt några krav på att behöva bidra i en viss 

omfattning eller prestera på en viss nivå. Intervjupersonerna ger uttryck för en sorts 

kravlöshet som verkar vara central för den rehabiliterande funktionen av arbetet vid 

fontänhuset, och innebär att de kunnat anpassa sina arbetsdagar, arbetsmängd och 

arbetsuppgifter efter sitt mående. Margareta ger ett exempel: 

Jag har räknat med att en för- eller eftermiddag har varit ganska bra för mig, för min ork. 

Om jag [bara] hade tagit heldagar så hade jag varit jättedålig dagen efter. Jag måste ju 

liksom portionera den här orken. Så ibland om det var nån aktivitet på eftermiddagen som 

jag ville gå på, om det var nån kurs eller nåt möte eller nåt annat, så skippade jag 

förmiddagen och kom på eftermiddagen. Och sen så var det några dagar då jag tog heldag. 

De intervjuade betonar ofta att deras deltagande på FHS är frivilligt. Frivilligheten 

hänger ihop med att medlemmarna faktiskt inte får betalt för sitt arbete på 

fontänhuset, vilket är en klar skillnad mot arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, 

men i det här sammanhanget tillskrivs en positiv innebörd av de intervjuade. Miguel 

förklarar varför han inte upplever samma stress på FHS som på sitt (avlönade) arbete:  

Man är med frivilligt och man är enade i målet. Personalen vill sysselsätta oss och göra 

oss glada. Vi vill också bli glada och sysselsätta oss, vi har samma mål. Men arbetsgivaren 

vill utnyttja dig. Han vill att du jobbar varje minut för att deras jobb ska bli färdigt. Det 

handlar om pengar hos dem. Men på Fountain House handlar det inte om pengar. 

Flera intervjupersoner berättar att de är stresskänsliga och har erfarenhet av 

utbrändhet, och att frivillighetsaspekten på klubbhuset därför har varit viktig. Men 

trots att de upplevt att frivilligheten varit tydligt uttalad uttrycker några att det ändå 

kan vara svårt att begränsa sin arbetsmängd på FHS, i synnerhet om man tenderar att 

ställa stora krav på sig själv. I intervjuerna framkommer exempel på att det kan ta tid 
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att inse att saker inte ”står och faller” med en själv och känna trygghet i att det är 

många personer som delar på arbetsbördan på klubbhuset. 

I intervjuerna framkommer även att många intervjupersoner känner ett ansvar för 

verksamheten vid FHS. Ett ansvar som inte uppstår utifrån att de får betalt för sitt 

arbete, utan som bottnar i att de vill bidra till verksamheten för att de tycker att den är 

viktig. De intervjuade har inte utfört arbetsuppgifter på klubbhuset enbart för att de 

varit roliga, utan även för att de känt ansvar för dem. Några intervjupersoner ger 

uttryck för en upplevelse av ägande, att de betraktar FHS som ”sitt hus”, vilket bidrar 

till ansvarskänslan för klubbhuset. Ett exempel på detta är citatet av Minna nedan. 

Jag ser det som mitt andra hem. Om jag ser att det ligger skräp på golvet, då plockar jag 

upp det. Och om jag ser att en blomma är torr så vattnar jag den. Eller sådär. Jag känner att 

jag har ett ansvar. Eftersom jag går dit så har jag även ett ansvar för om det behövs 

toalettpapper på en toalett som jag går på. Då sätter jag dit det. 

Ansvarskänslan kan bilda en form av krav, men tycks ändå vara någonting som de 

intervjuade upplever som positivt. Att bli erbjuden såväl som att själv erbjuda sig att 

ta ansvar för ett viktigt arbete beskrivs som en utvecklande process i intervjuerna. 

Förhållandet mellan frivillighet och ansvar på fontänhuset verkar röra sig mellan en 

lättnad över avsaknaden av alltför betungande och stressande krav, och 

tillfredsställelse i att bli tagen på allvar och vara räknad med trots att det finns 

begränsningar i den egna förmågan. Detta förhållande verkar ha varit viktigt för de 

intervjuades rehabiliteringsprocess vid FHS. 

6.2.3 Att hjälpa andra och få ge tillbaka  

En del av fontänhusets verksamhet som lyfts fram i samtliga intervjuer och får mycket 

utrymme i dem, är den del som handlar om att sprida information om FHS och 

innebär allt ifrån att ta emot studiebesök på klubbhuset, skriva i klubbhustidningen 

Fontänbladet eller medverka i den lokala radiostationen Radio Totalnormal, till att 

föreläsa om verksamheten och psykisk ohälsa i olika sammanhang, arrangera externa 

evenemang eller besöka psykiatriska öppen- och slutenvårdsavdelningar för att 

informera patienter och personal om FHS. Alla intervjupersoner har deltagit i 

klubbhusets informationsarbete i någon omfattning och upplever detta som något av 

det mest meningsfulla och viktiga arbete de utfört under sin tid på FHS. 
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Informationsarbetet verkar ha fyllt flera funktioner och varit till hjälp för de 

intervjuade på olika sätt. Några beskriver att det haft betydelse för deras självbild, 

genom att de vågat vara öppna med sin psykiska problematik eller för att arbetet 

resulterat i uppskattning och ”cred” från mottagarna. Men särskilt meningsfullt verkar 

informationsarbetet ha varit, för de flesta, eftersom de genom detta arbete upplevt att 

de kunnat bidra till att hjälpa andra personer med psykiska problem och också haft 

möjlighet att ”ge tillbaka” till FHS, som tack för den hjälp de själva har fått av 

klubbhuset. Flera intervjupersoner berättar att de har tipsat bekanta om FHS som 

sedan blivit medlemmar, och att personer de pratat med vid olika 

informationstillfällen efteråt har sökt sig till klubbhuset. Att informera om FHS, 

framför allt inom vården, upplevs därför vara ett viktigt uppdrag: 

Jag tror att Fountain House bidrar till att rädda livet för många människor. Så om de 

utvidgar, når ut till flera, då blir flera räddade på det här sättet. (Miguel) 

En annan aspekt av informationsarbetet är att synliggöra psykisk ohälsa i samhället 

och motverka den stigmatisering och diskriminering som personer med psykiska 

problem är föremål för. I intervjupersonernas berättelser framstår detta som en viktig 

såväl som en betungande aspekt av detta arbete. Exempelvis beskriver Marie att det i 

längden blev påfrestande att gå i bräschen för den här diskussionen, och att hon idag 

inte vill ”att livet ska vara så allvarligt och tungt hela tiden”. 

6.2.4 En bra modell 

Flera intervjupersoner lyfter även fram själva Fontänhusmodellen som en aspekt som 

bidragit till meningsfullheten i deras tillvaro på klubbhuset. Å ena sidan beskriver de 

att förståelse för modellen är viktig, eftersom denna bidrog till att de kunde se 

meningen med det arbete de utförde på klubbhuset på ett nytt sätt. När de först kom 

till FHS kunde kopplingen mellan arbete och rehabilitering – och ens egen roll i 

sammanhanget – kännas diffus och främmande, men efter att ha varit på klubbhuset 

ett tag och lärt sig mer om Fontänhusmodellen ”trillade polletten ner” och de började 

förstå syftet med verksamheten. Å andra sidan är Fontänhusmodellen viktig för 

intervjupersonerna eftersom de helt enkelt tycker att modellen och riktlinjerna ”är 

bra”. FHS representerar ett tankesätt som de sympatiserar med, som känns 

”mänskligt” och som ibland kontrasterar mot andra erfarenheter av socialt arbete. 

Mirjam förklarar varför Fontänhusmodellen är viktig för henne: 
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Teori och kunskap och att förstå, att begripa med huvudet liksom, det är jätteviktigt för 

mig. För hade det inte funnits den här modellen utan jag skulle komma in och bara laga 

mat utan att det egentligen fyllde nåt syfte, då hade jag nog inte varit sådär jättelångvarig 

på Fountain House. Jag tror att jag behöver det här att se att det är en modell och varför 

och hur, och vända och vrida på riktlinjerna och se hur man jobbar. Och hur otroligt 

humant [det är] och hur jag önskar att allt socialt arbete kunde vara såhär. Även om jag 

förstår att i vissa sammanhang kanske man måste förhålla sig på ett annat sätt. Men jag 

tror faktiskt att det [modellen och riktlinjerna] absolut kan ha en stor del i att jag dras till 

det här. 

Minna säger att hon ser de internationella riktlinjerna som en trygghet och något som 

ger verksamheten struktur. Hon betraktar dem som rättigheter och skyldigheter för 

henne själv respektive FHS. Att det egna klubbhuset är del av en internationell 

organisation som är spridd över hela världen, verkar ha stärkt tilliten till 

Fontänhusmodellen och ingett hopp hos flera av de intervjuade om att den faktiskt 

fungerar. På internationella konferenser har flera intervjupersoner haft möjlighet att ta 

del av andra medlemmars berättelser och ”med egna ögon” fått se att modellen verkar 

fungera i vitt skilda länder och kulturer, vilket stärkt hoppet om att de själva också 

kan få hjälp på klubbhuset. 

6.3 Gemenskap och vänskap 

För några intervjupersoner kunde det sociala sammanhanget på FHS till en början 

utgöra ett alternativ till isolering och ensamhet, men det tillskrivs också en större 

betydelse i intervjuerna. De intervjuade berättar att de känner en stark gemenskap på 

FHS, och de beskriver klubbhuset som en plats där hjälpande relationer av olika slag 

kan etableras och utvecklas. 

6.3.1 Vi-känsla 

Nästan alla intervjupersoner beskriver en upplevelse av gemenskap och ”vi-känsla” 

på FHS såväl som inom den internationella fontänhusorganisationen. Flera av de 

intervjuade har deltagit i internationella fontänhuskonferenser där de fått utbyta 

erfarenheter med klubbhusmedlemmar och -anställda från andra delar av världen, 

vilket stärkt vi-känslan ytterligare. Minna berättar varför detta varit viktigt för henne: 
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Jag har behov av att känna gemenskap för jag har ingen familj att prata om. Så jag ser 

Fountain House som min familj. […] Och då är det skönt att det är utspritt över världen 

för jag tycker att det är en sån bra grej och det är stort och det är gemenskap. 

Gemenskapen med andra medlemmar tycks grunda sig i erfarenheten av psykiska 

problem som de alla delar, såväl som det faktum att man jobbar mot ett gemensamt 

mål på FHS och inom den internationella organisationen. Det gemensamma målet 

beskrivs exempelvis som att ”se till att få ha det liv man önskar ha”, ”att få en högre 

kvalitet i sitt liv” eller ”för att klubbhuset ska finnas och fungera”. De anställda 

handledarna på FHS beskrivs också som en del av klubbhusgemenskapen och 

omfattas av vi-känslan, trots att den gemensamma nämnaren psykisk ohälsa saknas, 

eftersom medlemmarna delar arbetsuppgifter och mål även med handledarna. 

Samtidigt som intervjupersonerna påpekar en skillnad mellan medlemmar och 

anställda (personer med respektive utan psykiska problem, oavlönade respektive 

avlönade) så verkar de anse att gränsen mellan de två grupperna blir suddiga i det 

dagliga arbetet på FHS, och resonerar inte i termer av ”vi” och ”de”: 

[Det är] inte sådär att det känns att de är handledare, utan de är ju bara en i gänget. Att 

man är liksom en av gänget, så känner jag. (Margareta) 

En annan aspekt av den gemenskap som beskrivs i intervjuerna är att de intervjuade 

upplevt att de kunnat vara sig själva på FHS, på ett sätt som de inte alltid upplever i 

andra sammanhang. Markus berättar: 

Det var ju som att vara hemma. Man kunde vara sig själv. Alla visste liksom att man hade 

en diagnos men man pratade aldrig om det. Och det gjorde inget. Eller några pratade om 

det men jag behövde inte göra det. Jag kunde bara vara mig själv. 

Det är intressant att gemenskapen som intervjupersonerna beskriver verkar grunda sig 

i en delad erfarenhet av psykiska problem och en gemensam strävan efter att må 

bättre, samtidigt som de egna problemen inte är någonting som de pratar om på 

klubbhuset. Upplevelsen av att kunna vara sig själv på FHS verkar vara starkt 

förknippad med det faktum att man inte pratar om diagnoser där, något som flera av 

intervjupersonerna återkommer till och betonar som viktigt.   
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De intervjuade verkar ha uppskattat att klubbhuset varit en plats där frågor rörande 

den egna psykiatriska problematiken, medicinering eller liknande inte har varit 

föremål för något större intresse, samtidigt som det funnits en förståelse för 

individuella uttryck av denna. Flera intervjupersoner säger uttryckligen att de inte har 

haft något intresse av att ”prata om sina problem” på FHS, men samtidigt 

framkommer det att några av dem har haft hjälp av att gå i terapi vid sidan av 

klubbhuset. Dessa personer tycks onekligen ha haft ett behov av att prata om sina 

problem men fontänhuset, som har ett uttalat fokus på styrkor och förmågor, har inte 

varit ett naturligt forum för detta. Några påpekar att man fokuserar på ”det friska” på 

FHS, i motsats till psykiatrins fokus på diagnos och svårigheter. Det egna ointresset 

för att prata om diagnoser på FHS kan ha att göra med att de intervjuade betraktar 

klubbhuset som en arbetsplats, någonting separat från vård och terapi (jfr avsnitt 6.2), 

men detta utesluter inte att det kan finnas ett behov av terapeutisk verksamhet utanför 

arbetsplatsen. 

Att komma till FHS, en rehabiliteringsverksamhet där man inte fokuserar på ”det 

sjuka”, beskrivs i intervjuerna som en både chockerande och befriande upplevelse 

som varit viktig för den egna självbilden (se avsnitt 6.4). ”Det var som att få ett 

normalt liv igen. Där jag fick vara mig”, menar Markus. När miljön på FHS beskrivs 

som normal verkar den å ena sidan uppfattas som normal i kontrast till vården, 

eftersom ens psykiska problem inte längre står i fokus för alla samtal. Å andra sidan 

verkar miljön uppfattas som normal i kontrast till arbetslivet och det omliggande 

samhället, genom att personer med psykiska problem är i majoritet på FHS och 

toleransen för avvikande beteende är större än i övriga samhället. Acceptans verkar 

följaktligen vara en aspekt av vi-känslan på FHS, som bidragit till de intervjuades 

upplevelse av att kunna vara sig själva där.   

6.3.2 Komplexa relationer 

Relationer till såväl andra medlemmar som till handledarna på FHS beskrivs i alla 

intervjuer som en viktig del av de intervjuades tillvaro på klubbhuset. 

Intervjupersonerna beskriver relationer som karaktäriseras av gemenskap och/eller 

vänskap, som kan upplevas som hjälpande på olika sätt. Samtidigt synliggör 

beskrivningarna av desamma ofta en komplexitet, som i vissa fall kan göra 

relationerna problematiska. 



	  

	   	   	   	  50 

Flera intervjupersoner säger att möjligheten att arbeta och umgås med så många olika 

sorters människor är något av det bästa med FHS, och att detta varit en utvecklande 

erfarenhet. Relationer verkar uppstå i och utvecklas genom det dagliga arbetet som 

man utför tillsammans på klubbhuset, och de intervjuade tycks betrakta övriga 

medlemmar och anställda som kollegor som de känner gemenskap med och respekt 

för. Flera intervjupersoner uttrycker dessutom att de hittat vänner på FHS, som de 

umgås med både på och utanför klubbhuset. De nya vännerna har varit en viktig del 

av tiden på klubbhuset för dessa personer: 

Det tar ju tid att få vänner när man är 40 plus, sådär riktiga vänner. Men jag känner att jag 

har hittat människor som jag velat lära känna lite mer, flera stycken. Och också en stor, 

stor mängd människor som jag vill behålla som bekanta för att de är roliga. (Margareta) 

Några intervjupersoner beskriver klubbhusmiljön som social och lätt att hitta vänner i, 

eftersom många medlemmar aktivt söker efter vänskap. Samtidigt beskriver andra att 

det inte är en självklarhet att vänskapsrelationer knyts till andra medlemmar på FHS. 

Mirjam berättar att hon länge var avvaktande i kontakten med andra medlemmar, 

p.g.a. att hon själv inte mådde bra: 

Mycket av min utbrändhet bottnade i att det var mycket så att folk var beroende av mig för 

att de mådde dåligt, vilket gjorde att jag inte orkade. Alltså jag var känslomässigt 

dränerad. Och då kände jag inte att jag ville investera i nån som jag redan på förhand 

visste är skör. Inte för att det har nåt med den personen att göra, utan mer med mig. Att jag 

inte visste hur mycket jag skulle orka investera. 

En annan orsak till att vänskapsrelationer till andra medlemmar inte uppstår kan, 

enligt några av de intervjuade, vara att man utöver erfarenheten av psykiska problem 

inte har någon gemensam nämnare som leder till att vänskap utvecklas. Detta är att 

jämföra med vilken arbetsplats som helst, där vänskapsrelationer troligen inte knyts 

till mer än ett fåtal kollegor. Vidare framkommer även exempel i intervjuerna på när 

kontakten med andra medlemmar är direkt jobbig, och intervjupersoner har tyckt att 

det varit svårt att vara på klubbhuset eller vissa dagar valt att inte gå dit p.g.a. detta. 

Trots respekt och förståelse för andra medlemmar kan det vara svårt att hantera 

destruktivt eller utåtagerande beteende som förekommer på klubbhuset. Miguel 

beskriver också att empatin för andra medlemmar i sig kan vara svår att hantera: 
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Den enda sak som gör mig ledsen är när jag ser andra [medlemmar] som har det lite 

svårare än mig. Då blir jag ledsen. Jag tycker synd om dem. Och jag tycker synd om mig 

själv också. Varför är vi så? Varför har inte vi kunnat anpassa oss i samhället och göra vad 

vi vill? 

En komplexitet framträder även i relationerna till klubbhusets handledare. Flera av de 

intervjuade betonar att relationerna till de anställda är ”jämlika” eller ”jämbördiga”, 

och beskriver FHS som en ”platt” organisation där det inte finns någon hierarki 

mellan medlemmar och anställda. Samtidigt är det tydligt att det, trots vi-känslan, är 

fråga om två skilda kategorier av medarbetare: de med respektive utan psykiska 

problem, och oavlönade respektive avlönade medarbetare. När intervjupersonerna 

beskriver relationer till klubbhusets anställda kontrasteras dessa ofta mot deras 

erfarenheter av relationer till vårdpersonal inom psykiatri eller andra 

socialpsykiatriska verksamheter, vilka inte uppfattas som jämbördiga. Till skillnad 

från de senare uppfattas personalen på FHS som kollegor av intervjupersonerna. En 

annan viktig skillnad tycks vara att ”äkta” eller ”genuina” relationer kan uppstå till 

fontänhusets anställda på ett sätt som de sällan gör inom vården, enligt de intervjuade. 

Handledarna på FHS upplevs inte handla inom lika snäva professionella ramar som 

vårdpersonal, vilket Marie och Mirjam ger exempel på nedan: 

På Fountain House är den [relationen] ju jämbördig. Det är den ju inte inom vården. […] 

Ja, man får ett telefonnummer till exempel. För mig är det jätteviktigt. Och det ger en 

signal. (Marie) 

Så relationen med andra i vården, jag har väl haft väldigt bra tur vad det gäller de 

relationerna också, men det är ju helt andra premisser. Jag kan gå och ta en fika med en 

handledare för att vi vill umgås, utanför arbetstid. (Mirjam) 

När intervjupersonerna beskriver möjligheten att hitta nya vänner och bekanta på FHS 

hänvisar de alltså inte enbart till andra medlemmar, utan också till klubbhusets 

anställda. Förhållningssättet hos de professionella på FHS verkar enligt 

intervjupersonerna främja att ”genuina” relationer uppstår, till skillnad från 

förhållningssättet hos andra kategorier av professionella som de har erfarenhet av.  

De ”jämlika” relationerna till handledarna på FHS uppskattas av de intervjuade, men 

detta innebär inte att de är okomplicerade. En intervjuperson beskriver att hon ibland 

upplevt rollförvirring eftersom hon faktiskt jobbar med samma saker som handledarna 
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men själv inte får någon lön, och att detta är något som hon kan behöva diskutera. 

Marie beskriver ett annat dilemma i en relation till en av fontänhusets anställda: 

Det här är så svårt alltså, jag vet inte om hon är vän eller om hon är handledare. Och jag 

vågar inte fråga. För jag vill inte att hon ska säga att jag bara är jobb för henne. […] Men 

sen så tror jag att jag kanske är lite onödigt hård eller rädd, för jag vill ju inte ringa det där 

numret hur som helst för jag vill inte missbruka ett förtroende. Och då kan det ju samtidigt 

bli så att den andra personen tänker: Hon vill ju inte vara vän för hon ringer ju inte. 

Marie förklarar vidare att hon tror att en anledning till hennes osäkerhet är att hon ”är 

så färgad av tiden inom vården där det är så tydligt”, och hänvisar då till gränsen 

mellan personal och patienter. Den ”platta” strukturen på fontänhuset tycks, trots att 

den uppskattas, inte vara alldeles lätt att ta till sig – kanske inte heller för de anställda. 

Marie tror att både hon och handledaren i citatet ovan kan ha svårt att veta om det är 

frågan om vänskap eller inte, trots att det är en relation som båda verkar ha utbyte av.  

Intervjupersonerna verkar ha knutit flera relationer på olika nivåer till andra personer 

på FHS, som de upplever givande och hjälpsamma på olika sätt. Såväl relationer till 

andra medlemmar som till klubbhusets anställda beskrivs som hjälpsamma, men en 

skillnad som framkommer är att relationerna till handledarna innehåller en konkret 

hjälpande aspekt, som inryms i handledarnas professionella roll. P.g.a. denna 

förväntar sig intervjupersonerna att handledarna hjälper dem i situationer där de inte 

förväntar sig samma hjälp från andra medlemmar. Som redan framkommit (avsnitt 

6.1.3) vänder sig de intervjuade ofta till en handledare när de mår dåligt och behöver 

stöd, t.ex. i kontakten med vård och myndigheter. En intervjuperson som är 

stresskänslig och har lätt för att ta på sig mycket arbete på klubbhuset betonar vikten 

av att handledarna hjälper henne att sätta gränser och strukturera arbetsdagen på FHS, 

och hänvisar därmed till en stödjande funktion i själva handledarrollen. Samtidigt 

betonar samma person att detta förutsätter ”att det finns en respekt i vårt förhållande 

och att den personen har ett genuint intresse i att det går bra för mig. Och inte ett 

intresse som bottnar i att: Jag får betalt för det här.” Detta är ett bra exempel på hur 

relationerna till handledarna trots allt inte tycks vara helt jämbördiga, men aldrig 

heller enbart professionella i en traditionell bemärkelse. 
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6.4 Att återerövra sin identitet 

Hjälpande aspekter av fontänhusets verksamhet har beskrivits i föregående avsnitt och 

fördjupas under denna rubrik. Kärnan i de intervjuades berättelser om på vilket sätt 

FHS har varit till hjälp för dem, verkar handla om att de med klubbhusets hjälp har 

återerövrat en känsla av ”att vara värd någonting” och en annan identitet än den som 

”psykiskt sjuk”. Positiva förväntningar och den bekräftelse de upplevt genom arbetet 

och gemenskapen på klubbhuset beskrivs som centrala aspekter av denna process. 

6.4.1 Självkänsla och identitet 

Nästan alla intervjupersoner berättar att de kom till FHS med en mycket negativ 

självbild och återkommer flera gånger i intervjuerna till att de inte tyckte att de var 

värda någonting vid den här tidpunkten. Känslan av att inte ha något värde verkar 

vara nära sammankopplad med att ha utvecklat en identitet som ”psykiskt sjuk”. 

Mirjam beskriver hur en period inom psykiatrin bidrog till att hon utvecklade en 

sådan identitet: 

Från att vara en individ till att bli en patient går väldigt fort, tycker jag. […] Att fokus 

ligger på det som faktiskt inte fungerar, att se till det som är annorlunda. Och att det 

annorlunda på en gång stämplas som inte friskt, vilket är otroligt smärtsamt på många sätt 

och vis […] Man pratar bara om de jobbiga sakerna och till slut så gräver man ner sig. Jag 

grävde ner mig i det här som inte funkade och att jag inte mådde bra och att jag inte visste 

vad som var felet på mig. […] Jag hamnade i en bild där jag började skämmas lite för vem 

jag är. 

Känslan av att inte vara värd någonting beskrivs i några intervjuer vara kopplad till att 

inte ha ett arbete. En intervjuperson som aldrig hade haft ett arbete på ordinarie 

arbetsmarknad beskriver detta som att ”inte ha något värde i samhället”. Margareta 

menar att hon tappade en bit av sig själv när hon inte längre kunde identifiera sig med 

sin yrkesidentitet, vilket var ett hårt slag för hennes självkänsla: ”Jag var inte värd 

nånting. Jag dög inte till nåt. Jag kunde inte skriva. Det var på den nivån när jag 

började [på FHS].” 

Att de intervjuade under tiden på FHS har utmanat bilden av sig själva som 

”värdelösa” och kunnat omvärdera sin identitet, är en central del av många intervjuer. 

Detta framstår som klubbhusets främsta bidrag till att intervjupersonerna idag mår 

bättre än när de först kom till FHS, och att de även tagit steget vidare till arbete på den 
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ordinarie arbetsmarknaden. Markus och Miguel beskriver detta som att FHS har 

bidragit till att rädda deras liv: 

Det räddade mitt liv. Alla gjorde det, de räddade mitt liv! Jag blev en människa igen. Jag 

kunde förstå att jag var värd nåt. Och jag kunde hjälpa människor och känna mig behövd. 

(Markus) 

När man är psykiskt sjuk tycker man ibland att livet inte har något värde, att man lever 

längre. Men en plats som Fountain House ger en känsla av att man måste göra nåt. Man 

måste hjälpa sig själv att ta sig ur de här hemska tankarna och hemska upplevelserna. 

(Miguel) 

Att återerövra sin identitet handlar i de intervjuades berättelser om att hitta tillbaka till 

en identitet som en person, separat från den egna diagnosen eller patientrollen, att 

hitta ett förhållningssätt till den egna problematiken och att göra upp med egna 

fördomar om psykisk ”sjukdom”. Det verkar också handla om att återerövra kunskap 

och förmågor som inte odlats under den tid man mått dåligt och kunna fungera i ett 

socialt sammanhang igen, och införliva dessa erfarenheter i självbilden. Arbetet och 

gemenskapen på FHS tycks utgöra de redskap med vilkas hjälp de intervjuade kunnat 

göra ovanstående. Denna process har främjats av positiva förväntningar och 

bekräftelse från klubbhusets sida, vilket är fokus för resten av detta avsnitt. 

6.4.2 Positiva förväntningar och bekräftelse 

Ett återkommande tema i intervjupersonernas berättelser är att det på FHS har funnits 

positiva förväntningar på dem och deras förmåga. När Marie börjar sin berättelse om 

på vilket sätt klubbhuset har varit till hjälp för henne är det just detta hon lyfter fram: 

Helt plötsligt så var det ju nån som såg det jag kunde istället för det jag inte kunde. Det 

fanns plats att växa på. Jag har fått utvecklas och mina förmågor har liksom eldats på, så 

att de har växt. Och det har aldrig varit någon konkurrens, att personalen måste dämpa mig 

för att inte växa om eller så. Utan man har bara gödslat på mer och mer och mer och mer. 

Och det tycker jag har varit fantastiskt. 

Intervjupersonerna ger flertalet exempel på hur de på FHS har blivit tillfrågade om att 

hjälpa till med diverse arbetsuppgifter eller delta i olika arbetsgrupper och projekt. 

Trots att de själva har tvivlat på sin förmåga menar de att personalen på FHS inte 

uppvisat några tvivel, utan alltid utgått ifrån att de har något att bidra med i de givna 

sammanhangen. Bara att bli tillfrågad, och genom detta bekräftad, verkar ha haft 
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betydelse för självkänslan hos de intervjuade. Vidare har flera av dem erfarenhet av 

större förtroendeuppdrag, som att delta i internationella konferenser, utbildning eller 

större projekt på FHS, vilket beskrivs som en särskilt stark bekräftelse. Samtliga 

beskriver i de här sammanhangen att de blev chockade när de fick förfrågan om att 

delta och kan i detalj redovisa hur detta gick till, ett tillfälle som verkar ha etsat sig 

fast i minnet. Nedan beskriver Marie och Mirjam hur de positiva förväntningarna från 

klubbhusets sida har övervunnit den egna osäkerheten och självtvivlet inför den här 

typen av utmaningar. 

Det var ju ingen annan som trodde att jag skulle klara av det! Jag trodde ju knappt det 

heller, att jag skulle klara av att åka bort i tre veckor. Jag hade ju inte varit bland folk på så 

länge, på hur länge som helst! Och bort från vården och allt, alla kontakter. Det var ju en 

jätteutmaning. Men jag kände mig jättesmickrad naturligtvis. Och det kändes som en 

fantastisk möjlighet. Jag kände mig ju jättepeppad. (Marie) 

Att jag blev anförtrodd att representera Fountain House på en världskonferens fast jag var 

nästan helt ny, det gjorde ju nåt. Jag kände: Oj, nån ser nånting i mig som jag inte sett på 

länge själv. Och att nån vågar tro på en, även om jag kunde ha det här att jag aldrig 

kommer att klara det, att få höra det. Och då kan jag tänka mig att den som säger det och 

verkligen menar det och får motstånd kanske blir lite trött på att behöva upprepa sig, men 

det funkar. För det gick ändå in. […] Jag tycker att varenda gång jag blev tillfrågad om – 

det spelar inte så stor roll vad det var – så kände jag: Nämen? Jaha? Men jag? Det är klart 

att jag kommer ihåg de stora grejerna […] men det är egentligen kontinuiteten och att 

varje dag få höra eller uppleva på nåt sätt att man antingen är behövd eller nån tror på en, 

att du klarar av att… Skit samma, det behöver inte vara de här jättestora grejerna utan det 

kan vara: Kan du sätta på kaffet? (Mirjam) 

De intervjuade beskriver hur de gång på gång har blivit tillfrågade om att göra saker 

som känts svåra eller skrämmande till en början, men tack vare uppmuntran och stöd 

från klubbhuset har de tagit sig an uppgiften och i slutändan fått bevisa för sig själva 

att de klarar av mer än de tror. Steg för steg har de därmed engagerat sig mer i 

klubbhusets arbete, vågat utmana sig allt mer, blivit säkrare i sig själva och på så sätt 

både kunnat återerövra gammal kunskap och vilande förmågor samt utveckla nya. När 

Mirjam sammanfattar sin berättelse av på vilket sätt FHS har hjälpt henne är det just 

denna process som åsyftas: 
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Att jag har blivit sedd och lyssnad på, både utmanad men också respekterad vad det gäller 

gränser. Och att jag har haft möjlighet att säga nej, men valt att säga ja. För att atmosfären 

och miljön och modellen funkar på det sättet. Det möjliggör. 

Intervjupersonerna beskriver även att de upplevt att det arbete som de har utfört på 

FHS har varit uppskattat, och att de fått bekräftelse i form av beröm från andra 

medlemmar, handledare med flera på klubbhuset. En tydlig bekräftelse verkar också 

ha varit när någon annan har bett dem att visa hur en viss arbetsuppgift utförs. 

Margareta önskar att hon hade hittat till FHS tidigare i livet och tror att antalet 

sjukskrivningar i sådant fall hade blivit färre och kortare. Bekräftelsens betydelse för 

självkänslan framgår tydligt i citatet av henne nedan. 

När man blir sådär som jag blir… Jag tappar ju mitt eget värde. Och jag kan inte vara på 

jobbet, det går inte. Då är man så otroligt ensam och det är ensamheten som är så hemsk. 

För när man är ensam så är det bara mina egna tankar och mina egna idéer och 

övertygelser som bara säger att man är värdelös. Och det är en ond cirkel som är jättesvår 

att bryta. Men hade jag kunnat komma hit och liksom sådär: Du, det du säger till dig själv 

är rappakalja! Du är jättebra! Kanske kunde jag ha förkortat sjukskrivningar genom det 

här, att jag hade kunnat ta mig upp. Men med hjälp av mediciner och allt det här. 

Mediciner själv, de hjälper inte. Och jag kan inte göra det själv. Utan det är ju flera ben det 

står på. 

Gemenskapen som de intervjuade beskriver på FHS, och relationerna som utvecklats 

till andra personer där, verkar ha inrymt flera element av bekräftelse, vilket antyddes 

redan ovan (avsnitt 6.3). Intervjupersonerna beskriver en upplevelse av acceptans i 

dessa relationer, för hela den egna personen med både styrkor och svagheter, som 

bidragit till en mer positiv självbild. Att ”känna att någon bryr sig” och ”känna sig 

sedd” på klubbhuset är också en direkt bekräftelse som förmedlats av andra personer 

på FHS. För flera av de intervjuade verkar upplevelsen av jämlikhet i relationerna till 

klubbhusets anställda ha utgjort en särskilt tydlig demonstration av att de inte är 

värdelösa.  

För Marie är även möjligheten att påverka klubbhusets verksamhet förknippad med 

bekräftelse och känslan av att vara värd någonting. Marie upplever att hon på FHS har 

haft möjlighet att delta i beslutsfattande och kunnat påverka alla delar av 

verksamheten, vilket kontrasterar mot hennes tidigare erfarenhet av socialpsykiatriska 

verksamheter där hon upplevt att hennes handlingsutrymme varit strängt begränsat 
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och hon inte haft makt att bestämma över sin tillvaro. Marie beskriver att viljan att 

påverka är ”en del av hennes friska personlighet” och innebär att ”ha koll på sin egen 

livssituation”. 

6.5 Går vidare (men fortsätter vara medlem) 

Samtliga intervjupersoner arbetar idag på ordinarie arbetsmarknad, och har i den 

bemärkelsen gått vidare från fontänhuset. Under den här rubriken diskuteras vad som 

varit avgörande för att de tagit steget vidare, men också vilken innebörd det 

obegränsade medlemskapet vid FHS har för dem. 

6.5.1 Att ta nästa steg 

Flera intervjupersoner beskriver att de hade små förhoppningar om att börja arbeta 

eller återgå till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden när de först kom till FHS. De 

flesta ville jobba, men tvivel på den egna förmågan och huruvida de skulle klara av ett 

arbete gjorde att några av dem inte ansåg att detta var ett realistiskt mål inom den 

närmsta framtiden – eller inte alls. Minna beskriver att tanken på att återgå till 

arbetslivet överhuvudtaget inte var aktuell i det här skedet eftersom hon helt enkelt 

mådde för dåligt för att tänka så långt fram. Ett annat perspektiv ger Marie, som 

kände sig färdig på arbetsmarknaden och inte hade varken planer på eller en önskan 

om att börja jobba igen: 

Jag tyckte att jag hade hittat hem, att Fountain House skulle vara mitt hem för resten av 

livet och jag skulle vara där och ingen annanstans. […] Jag kunde inte tänka mig hur jag 

nånsin skulle klara av ett vanligt jobb. Det fanns inte på kartan. 

Hur kommer det sig då att samtliga intervjupersoner efter några månader eller några 

år på FHS idag har anställningar på ordinarie arbetsmarknad? Flera av dem uttrycker 

att det är flera faktorer som samverkat och spelat roll för att de förmått gå vidare och 

klarar av att arbeta idag. Tiden på fontänhuset är en av dessa, och som beskrivits ovan 

har den personliga utveckling de gjort på klubbhuset samt återerövrandet av 

självkänslan och den egna identiteten, varit central för att de intervjuade kunnat ta 

detta steg: 

Jag tycker att är en logisk linje. När jag gick från träfflokalen till Fountain House, då var 

det att det inte fanns plats för mig i träfflokalen. Taket var på och jag kunde inte växa. Och 

då kom jag till Fountain House och där fick jag full frihet att växa, till en viss punkt. […] 
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Så nästa logiska steg för mig är att skippa det och få göra precis som jag vill, själv. Och 

det är det jag gör. […] Jag tycker verkligen att Fountain House har spelat en avgörande 

roll i mitt liv, men att jag har växt förbi. Och det är inget negativt i det, utan tvärtom. Det 

är precis det som det är till för egentligen, men jag sa från början att jag inte tänkte utnyttja 

för att jag skulle vara kvar. Men nu blev det inte så. (Marie) 

När Marie säger att hon vuxit förbi fontänhuset menar hon att hon kom till en punkt 

där det helt enkelt blev naturligt att gå vidare, även om detta från början inte ingick i 

hennes planer. Hon beskriver att hon visserligen såg en möjlighet till en framtid och 

karriär på FHS, men att innehållet i den skulle dikteras utifrån fontänhusets riktlinjer 

och inte av henne själv. Samtidigt hade hon insett sin kapacitet under tiden på FHS 

och började se en möjlig väg tillbaka till avlönat arbete. En stärkt ekonomi var för 

Marie också en förutsättning för att kunna förverkliga nya mål och drömmar, som 

uppstått i takt med att hon började må bättre. 

Några intervjupersoner lyfter fram betydelsen av att låta rehabiliteringsprocessen ta 

den tid den behöver, att få möjlighet att återhämta sig och att ta stegen mot arbetslivet 

i sin egen takt. Att FHS å ena sidan inte ställt några krav på deltagandegrad och å 

andra sidan inte satt någon tidsbegränsning för när de bör vara ”färdigrehabiliterade” 

verkar ha varit viktigt i sammanhanget (jfr avsnitt 6.2.2). Mirjam berättar nedan om 

när hon blev erbjuden praktik på den arbetsplats där hon idag är anställd. 

Jag hann bli väldigt nervös för jag visste inte alls hur jag skulle tackla det. Fast samtidigt 

så måste jag ju säga att det verkligen har varit steg för steg, jag har liksom inte hoppat över 

några steg. Jag har börjat på Fountain House, tagit på mig mera uppgifter och börjat känna 

efter, i min takt fått känna efter. Blivit hjälpt att se när jag har gått på för hårt och velat för 

mycket, och sen hittat mitt sätt att förhålla mig till saker och ting. Och sen haft en chans 

till praktik och efter praktik… Alltså jag har tagit stegen i den takt jag måste ta dem. Och 

haft tur också med att de på Sos har gett mig den tiden jag behövt. Det kändes ju 

skrämmande att få frågan men jag blev ju jätteglad. Det var ju fantastiskt. Alltså det var ju 

helt underbart. 

Som Mirjam antyder ovan är det inte en självklarhet att andra myndigheter, som 

socialtjänsten eller Försäkringskassan, tillåter personer att vara sjukskrivna den tid 

som behövs för att återhämta sig tillräckligt för en återgång till arbetslivet. Att 

exempelvis ha blivit utförsäkrad kan innebära att man tvingas söka jobb och börja 

arbeta för att kunna försörja sig även om man inte är redo, vilket framgår i en av 
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intervjuerna. Resultatet blev att denna person snart kom tillbaka till FHS och 

tillbringade ytterligare ett år där innan nästa försök att börja arbeta, och denna gång 

gick det bättre. Margareta beskriver det motsatta och något av ett drömscenario, där 

hon hade möjlighet att släppa alla tankar på arbete och ”bara vara” den första tiden på 

FHS, för att sedan aktivt börja fundera över sin framtid och söka arbete. När hon väl 

var framme vid den punkten kände hon sig, som framgår av citatet nedan, redo för 

nästa steg. 

Jag kände liksom: Wow! Nu kan jag! Nu börjar jag! Här kommer jag! Jag tror att mycket 

är det här att jag hade varit här och gjort saker och lyft min självkänsla utan att behöva 

prestera. Att kunna komma tillbaks: Du är ju duktig! Du kan ju göra saker! Som jag 

tidigare hade tappat totalt. 

Pengar och förmågan att försörja sig är naturligtvis en viktig orsak till att de 

intervjuade, eller vem som helst i samhället, har valt att arbeta. Detta verkar kunna 

utgöra såväl en tvingande som en motiverande faktor till att medlemmar går vidare 

från FHS. De flesta intervjupersonerna är överens om att den ökade inkomsten 

underlättar tillvaron och även kan ge den ”guldkant”, men samtidigt trivs inte alla på 

sina arbetsplatser och ett par av dem anser att det (avlönade) arbete de utför just nu 

varken är lika meningsfullt eller utvecklande som det de gjort på fontänhuset. En av 

de intervjuade påpekar att det som skulle kännas allra bäst vore möjligheten att 

fortsätta arbeta (som medlem) på FHS och ha sin ekonomi tryggad på annat sätt.  

För två av de intervjuade har FHS varit direkt bidragande till att de fått de 

praktikplatser som lett till deras nuvarande anställningar, genom att platserna har 

förmedlats genom kontakter inom fontänhusets nätverk. En tredje framhåller att hon 

fick mycket hjälp med att formulera sitt CV och sina arbetsansökningar på FHS, och 

att det var viktigt för henne att kunna vara på klubbhuset under den tid som hon aktivt 

sökte arbete. Den här typen av hjälp har givetvis haft betydelse för att dessa personer 

har gått vidare, men de verkar inte anse att detta varit FHS’ främsta bidrag till att detta 

möjliggjorts. Fontänhusets viktigaste bidrag tycks snarare vara att verksamheten har 

haft en rehabiliterande effekt, som de anser har skapat förutsättningar för en återgång 

i arbetslivet. Den betydelse som verksamheten haft för intervjupersonernas 

självkänsla och identitet tillskrivs stor betydelse i sammanhanget, eftersom detta 
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främjat den individuella återhämtningsprocessen. Intressant är att klubbhuset 

fortfarande tycks fylla en funktion för intervjupersonerna efter att de gått vidare. 

6.5.2 Fortfarande medlem 

Samtliga intervjupersoner är fortfarande medlemmar vid FHS. Enligt den första 

riktlinjen för klubbhusverksamhet är medlemskapet frivilligt och utan 

tidsbegränsning, vilket innebär att det upphör endast om en medlem själv väljer att 

avsluta det. Detta har dock ingen av de intervjuade för närvarande någon tanke på. 

Exempelvis betonar Minna att hon kommer att vara medlem så länge hon lever och 

Marie säger att hon inte kan se någon anledning till varför hon inte skulle vara 

medlem längre.  

De intervjuades kontakt med FHS ser något olika ut sedan de börjat arbeta. Hälften av 

dem, som arbetar deltid, är fortfarande aktiva på klubbhuset i viss mån. Detta innebär 

att de arbetar på FHS dagar då de inte är på sitt avlönade arbete, och deltar i 

klubbhusets sociala aktiviteter då och då. En av dem äter lunch på FHS nästan varje 

dag. Två av intervjupersonerna har inte möjlighet att vara aktiva på klubbhuset p.g.a. 

heltidsarbete, men fortsätter ändå hålla kontakt med FHS. En av dessa två beskriver 

att hon aktivt följer FHS via sociala medier för att ha koll på vad som händer. Hon 

håller kontakt med sina vänner där och försöker i mån av möjlighet delta i 

kvällsaktiviteter och evenemang som FHS arrangerar. En av de intervjuade har valt att 

inte alls ha någon kontakt med FHS sedan en tid tillbaka utan vill stå på egna ben, och 

har därför undanbett sig regelbundna telefonsamtal från klubbhuset, men har inte 

avsagt sig medlemskapet. 

Att intervjupersoner har fortsatt delta i verksamheten vid FHS förklaras med att de har 

förtroendeuppdrag och är engagerade i pågående projekt, eller helt enkelt att de vill ha 

någonting att göra på sina lediga dagar. Klubbhusmiljön beskrivs också som en skön 

kontrast mot den egna arbetsplatsen och intervjupersonerna går dit för att träffa 

vänner och bekanta, äta lunch med mera, vilket kan jämföras med den funktion som 

FHS fyllde när de först blev medlemmar (se avsnitt 6.1). Klubbhuset är fortfarande 

”ett ställe att gå till”, och kan erbjuda trygghet och stöd också i den nya tillvaron: 

Jag vill ha bägge delarna därför att jag kan gå upp på Fountain House och bara hämta 

energi när jag känner mig osäker eller när jag känner att jag har en dålig dag, eller jag är 

rädd att [jobbet] kommer att gå åt helvete eller nånting. Då kommer jag dit, är lite social 
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en stund och hämtar energi på det sättet, och det brukar hjälpa det mesta. Igår hade jag en 

jobbig dag och då gick jag bara upp till Fountain House på en söndag och sa hej, fick en 

kram, två, och sen så kunde jag gå vidare ut på stan och göra det jag måste göra. (Mirjam) 

Utöver att FHS fortsättningsvis erbjuder ett socialt sammanhang, någonting att göra 

och ett tryggt ställe att vara på finns det även möjlighet att få konkret stöd i sin 

anställning. En av de intervjuade berättar att hon med jämna mellanrum följer upp hur 

det går på jobbet tillsammans med en handledare på FHS, och menar att det är skönt 

med möjligheten att ventilera sådant som kan kännas jobbigt på arbetsplatsen. 

Oavsett om de har kontakt med FHS eller inte, upplever intervjupersonerna att det är 

skönt att klubbhuset finns och ser detta som en trygghet. De vet att de är välkomna 

tillbaka om de skulle behöva det i framtiden. Deras rättigheter som medlemmar 

kvarstår, och de kan gå förbi FHS om de ”behöver låna en slagborr” eller få hjälp i 

något ärende. Att gå vidare och samtidigt ”stanna kvar” som medlem kan uppfattas 

som en paradox, men det kan också förstås som att det obegränsade medlemskapet 

och stödet från FHS, oavsett i vilken mån det utnyttjas, i sig kan utgöra en 

förutsättning för att våga ta nästa steg och för att börja forma den nya tillvaron. 

Viljan att hjälpa andra och ge tillbaka är tydlig också i flera av de intervjuades 

berättelser om den fortsatta kontakten med FHS. De uttrycker att de hoppas kunna 

inspirera och inge hopp hos andra medlemmar om att även de kan börja arbeta så 

småningom, genom att dela med sig av sina erfarenheter. Att fortsätta delta i arbetet 

är också ett sätt att ge tillbaka till fontänhuset: 

Jag vill inte släppa Fountian House på nåt som helst sätt. Jag tänker inte göra det. Just nu 

jobbar jag på ett sånt sätt att jag också kan engagera mig så här mycket som jag gör. Det är 

inte säkert att jag kommer att kunna göra det livet ut, men ett tag. Så länge jag kan 

kombinera så vill jag det och jag tänker att även om jag har en hundraprocentsanställning 

så kommer jag ändå att fortsätta komma till Fountain House så mycket jag klarar av därför 

att det ger mig energi och jag vill ge tillbaka. (Mirjam) 

6.6 Det övergripande temat: Individualitet genom gemenskap 

När de intervjuade beskriver på vilket sätt fontänhuset har varit till hjälp är det flera 

aspekter av verksamheten som lyfts fram. Ovan har beskrivits hur FHS inledningsvis 

var ett ställe att gå till som kunde fylla några grundläggande behov hos 
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intervjupersonerna, vilket bidrog till att de började må bättre. Därefter lyftes 

betydelsen av att ha någonting vettigt att göra och att vara del av en gemenskap fram 

som två centrala delar av fontänhusets verksamhet. Dessa teman innehåller flera olika 

hjälpande aspekter – ibland något paradoxala – men samtliga verkar ha bidragit till att 

de intervjuade utvecklat en mer positiv självbild och därigenom återerövrat sin 

identitet. Denna process tycks även ha utgjort en förutsättning för att gå vidare till 

arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Intervjupersonerna beskriver en utvecklingsprocess på FHS som handlat om att forma 

en ny jaguppfattning och återta makten över sina liv, vilket framstår som en viktig del 

av deras återhämtningsprocess. Intervjupersonernas återhämtning har sannolikt 

påverkats av flera faktorer, vilket några av dem också påpekar, men det verkar som att 

FHS har utgjort en gynnsam plats för denna process att äga rum.  

I intervjuerna beskrivs flera rehabiliterande funktioner av verksamheten vid FHS. Till 

en början kunde det handla om att klubbhuset utgjorde en plats som var till hjälp för 

att ge dagen struktur, återupprätta rutiner och få en mer aktiv vardag. Vidare har 

klubbhuset erbjudit möjligheter att återerövra kunskap och förmågor, såväl som att 

testa och träna sociala färdigheter. I och genom det arbete och den gemenskap som 

fontänhuset erbjudit har det även funnits ytterligare möjlighet att växa och utvecklas; 

för de intervjuade har det varit viktigt att utföra ett riktigt arbete som de upplevt 

meningsfullt, samt att känna att de bidrar och är behövda på fontänhuset. Viktigt har 

också varit den acceptans som förmedlats genom gemenskapen på klubbhuset, samt 

möjligheten att hitta vänner och utveckla hjälpande relationer. 

En viktig aspekt av rehabiliteringen vid FHS som intervjupersonerna ger uttryck för 

handlar om att de kunnat anpassa sitt deltagande i verksamheten utifrån sina egna 

behov och förutsättningar när det gäller arbetstider, -mängd och -uppgifter. Vidare har 

rehabiliteringsprocessen inte varit tidsbegränsad utan fått ta den tid den behöver, 

samtidigt som positiva förväntningar och bekräftelse från klubbhusets sida har hjälpt 

de intervjuade att utmana sig själva och på så sätt drivit processen framåt. De 

intervjuade har upplevt sig ha makt över sin egen rehabilitering på FHS, genom sin 

delaktighet i beslutsfattande och driften av klubbhuset. Genom att vara direkt 

involverade i upprätthållandet av ett fontänhus anser de intervjuade att de bidragit till 

att hjälpa andra personer med psykiska problem, och spelat en roll för andra 
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medlemmars rehabiliteringsprocess. Å ena sidan beskrivs alltså rehabiliteringen vid 

FHS som en individuell process med tydlig utgångspunkt i den enskilda individen, 

och å andra sidan beskrivs denna som högst social – den individuella 

rehabiliteringsprocessen äger rum i och främjas av det sociala sammanhanget på 

klubbhuset. 

Kollektivitet beskrivs således som vägen till individualitet i intervjuerna; den egna 

identiteten återerövras genom arbete och gemenskap tillsammans med andra personer 

på klubbhuset. Arbetet och gemenskapen på FHS har i de intervjuades fall bidragit till 

en stärkt självkänsla och en mer positiv självbild, och andra personer på klubbhuset 

har varit viktiga för att återerövra en känsla av att ”vara värd någonting” och en 

identitet som en person (istället för en som ”patient”, ”sjuk” eller ”värdelös”). Denna 

utveckling tycks ha varit viktig för de intervjuades återhämtningsprocess, och således 

verkar rehabiliteringen vid fontänhuset även kunna bidra till individers återhämtning. 

Vidare tycks den omvärderade identiteten ha varit av betydelse för att de intervjuade 

tagit steget vidare till den ordinarie arbetsmarknaden. Samtidigt som de intervjuade 

har inlett en ny utvecklingsprocess på sina arbetsplatser har majoriteten av dem 

tillsvidare en fot kvar på FHS. Fontänhuset, eller bara själva klubbhustillhörigheten, 

tycks fortsättningsvis kunna vara till hjälp i den nya livssituationen, även om FHS 

utgör en mindre del av de intervjuades vardag. 

Avslutningsvis bör noteras att de intervjuade är just medlemmar som har gått vidare, 

och som anser att fontänhuset har varit till hjälp för deras återhämtning och vägen till 

arbetsmarknaden. Det är också värt att poängtera att arbete på ordinarie 

arbetsmarknad inte är det enda målet med fontänhusets verksamhet eller ett 

individuellt mål hos alla medlemmar. Inte heller är arbete på ordinarie arbetsmarknad 

ett enskilt utfallsmått eller slutmål för återhämtning från psykiska problem. Intressant 

i sammanhanget är att alla intervjupersoner inte hade ett uttalat mål om att börja 

förvärvsarbeta när de kom till FHS, men att detta för några kom att förändras i takt 

med att de började må bättre, som en följd av den utveckling som ägde rum på 

klubbhuset. Liknande erfarenheter av hur deltagandet i fontänhusets verksamhet kan 

främja den individuella återhämtningsprocessen återfinns sannolikt, och kan vara lika 

viktiga, även hos medlemmar som inte ”gått vidare”. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel relateras studiens resultat inledningsvis till tidigare forskning om 

Fontänhusmodellen. Därefter utvecklas några aspekter av den tematiska analysen med 

hjälp av de teoretiska perspektiv som presenterades i kapitel 4. Min induktiva metod 

ger mig även friheten att ta in ytterligare litteratur i diskussionen. Avslutningsvis 

diskuteras begränsningar i studien och förslag till fortsatt forskning presenteras. 

7.1 Vägen till återhämtning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka erfarenheter personer som är 

medlemmar vid ett svenskt fontänhus beskriver som viktiga för sin 

återhämtningsprocess och sin väg tillbaka till arbetsmarknaden.  Frågeställningarna 

som styrde datainsamling och analys var om, och i sådant fall hur, dessa personer 

anser att fontänhuset (FHS) varit till hjälp i dessa sammanhang. 

Resultaten från studien pekar på att fontänhuset varit till hjälp för de intervjuades 

återhämtning genom att erbjuda en gynnsam miljö för återhämtningsprocessen att äga 

rum i. Intervjupersonerna beskrev flera rehabiliterande funktioner av fontänhusets 

verksamhet, som sträckte sig från att upprätta struktur och rutiner samt få stöd och 

hjälp i vardagen, till att återerövra kunskaper och färdigheter. Vidare beskrev de 

möjligheter att växa och utvecklas som person på FHS, och betonade här betydelsen 

av att känna sig behövda genom att bidra till driften av klubbhuset och hjälpa andra, 

samt ingå i en gemenskap där de känt sig accepterade och kunnat utveckla stödjande 

relationer och hitta vänner. Dessa funktioner av fontänhusets verksamhet 

överensstämmer med vad som framkommit i tidigare forskning om 

Fontänhusmodellen (Carolan et al., 2011; Karlsson, 2007; Meeuwisse, 1997; Norman, 

2006; Tanka & Davidson, 2014) och tycks även kunna främja den individuella 

återhämtningsprocessen. 

Frivilligheten och möjligheten att anpassa sitt deltagande i fontänhusets verksamhet 

efter individuella behov och förutsättningar framstod vara av central betydelse för den 

rehabilitering och återhämtning som kan äga rum där. Samtidigt beskrev 

intervjupersonerna hur dessa processer drevs framåt genom positiva förväntningar och 

bekräftelse från andra personer på FHS. I sammanhanget betonades såväl betydelsen 

av att ha en aktiv roll i och makt över sin egen rehabilitering, som betydelsen av hjälp 
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och stöd från andra personer på klubbhuset. Detta kan liknas vid hur Norman (2006) 

beskrivit att rehabiliteringsprocessen framskrider på fontänhuset, och överensstämmer 

även med den flexibla och lyhörda klubbhusstruktur som beskrivits av Carolan et al. 

(2011). I Pernice-Ducas och Onagas (2009) studie framgick att fontänhusmedlemmar 

ansåg att en central aspekt för återhämtning var att ha en aktiv roll i sitt nätverk av 

stödjande relationer, och de betonade i likhet med Carolan et al. (2011) betydelsen av 

ömsesidighet i de stödjande relationerna på klubbhuset. Ömsesidigheten inkluderade 

både relationer till andra klubbhusmedlemmar och anställda, vilket också påvisades i 

denna studie. Det sätt på vilket intervjupersonerna beskriver betydelsen av 

gemenskapen och vi-känslan på FHS, samt hur relationer till andra medlemmar och 

anställda på klubbhuset uppstår och utvecklas, stämmer vidare överens med resultaten 

från Biegel et al:s (2012) studie, och kan jämföras med de olika nivåerna av 

kamratstöd på klubbhuset som beskrivits av Conigilo et al. (2012) och Tanka (2013). 

Intervjupersonerna beskrev även hur FHS har främjat en utveckling som handlat om 

att återerövra en identitet som person och återta makten över sitt liv, vilket framstod 

som centralt för deras återhämtningsprocess. Bekräftelse, som bidragit till en 

upplevelse av att ”vara värd någonting” och en mer positiv självbild hos de 

intervjuade, har förmedlats genom gemenskap och arbete tillsammans med andra 

personer på klubbhuset, som beskrevs som vägen till individualitet i intervjuerna. 

Tidigare forskning (Carolan et al., 2011; Herman et al., 2005; Tanka & Davidson, 

2014), har berört dessa processer på fontänhusen, men inte tillskrivit dem lika stor 

innebörd för återhämtningsprocessen som denna studie demonstrerar. 

Vidare fokuserade studien på hur intervjupersonerna ansåg att fontänhuset varit till 

hjälp för deras väg till arbetsmarknaden, eftersom detta utgör en kunskapslucka i 

tidigare forskning. En intervjuperson saknade tidigare arbetslivserfarenhet och de 

övriga hade varit frånvarande från arbetsmarknaden i kortare eller längre tidsperioder, 

och förhoppningar och mål gällande förvärvsarbete såg olika ut när de först kom till 

FHS. De intervjuade tillbringade olika lång tid på fontänhuset innan de ”gick vidare”, 

men deras beskrivningar av vägen till arbetslivet var ändå likartade. Resultaten från 

studien pekar på att rehabiliteringen vid FHS, och det sätt på vilket den främjat 

återhämtning, har varit betydelsefull för intervjupersonernas återgång i arbetslivet. 

Det som i synnerhet beskrevs som viktigt i detta sammanhang var att 

rehabiliteringsprocessen inte varit tidsbestämd från fontänhusets sida. Att ges tid och 
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gynnsamma förutsättningar för återhämtning, samt att få ta stegen mot arbetslivet i sin 

egen takt men med stöd och uppmuntran från personer på klubbhuset, är vad som i 

denna studie tillskrevs störst betydelse för de intervjuades väg till arbetsmarknaden. 

Den personliga utveckling som ägde rum på FHS kunde bidra till ökad självkänsla 

och en omvärderad identitet, vilket framstod som centralt för de intervjuades steg 

vidare till anställningar på ordinarie arbetsmarknad, som ett nytt projekt inom ramen 

för den egna återhämtningsprocessen. Samtliga intervjupersoner har förblivit 

medlemmar vid FHS, och trots hel- eller deltidsarbete håller majoriteten av dem 

fortfarande kontakt med eller är aktiva på klubbhuset. Medlemskapet vid fontänhuset 

verkade betraktas som en trygghet inför framtiden, något som också framkom i 

Normans (2006) studie.  

Givet de tidigare beskrivna skillnaderna i utgångspunkter, är det intressant att notera 

hur väl resultaten från denna studie överensstämmer med vad som framkommit i 

tidigare forskning om återhämtning vid fontänhusen. Detta pekar mot att den kunskap 

som i dagsläget finns på området, inklusive föreliggande studie, kan vara 

generaliserbar i fråga om ackrediterade fontänhus. När det gäller intervjupersonernas 

väg tillbaka till arbetsmarknaden är resultaten från denna studie troligen inte 

generaliserbara utanför svenska förhållanden i samma utsträckning, p.g.a. den roll 

som bl.a. skillnader i socialförsäkringssystem och arbetsmarknadspolitik spelar i 

sammanhanget. 

7.2 Hjälpande komponenter i fontänhusens verksamhet 

En central del i hur de intervjuade beskrev sin återhämtning på fontänhuset handlade 

om att FHS hjälpt dem att återerövra en känsla av att ”vara värd någonting” och en 

identitet som en person istället för som patient eller ”psykiskt sjuk”. Den negativa 

självbild som majoriteten av intervjupersonerna beskrev att de utvecklat innan de kom 

till FHS, samt känslan av maktlöshet inför att ta sig ur sin situation och komma 

tillrätta med sina problem, kan liknas vid det tillstånd som Frank och Frank (1993) 

beskriver som demoralization. I intervjuerna framgick hur i synnerhet tiden inom 

psykiatrin, med dess ensidiga fokus på diagnos och svårigheter, kan ha bidragit till 

demoralisering. Vidare tycks det hopp om återhämtning som förmedlats till de 

intervjuade av psykiatrin och deras omgivning ha varit begränsat.  
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FHS beskrevs i intervjuerna däremot som en plats som motverkar demoralisering. 

Fontänhuset tycks för de intervjuade representera någonting annat än det som 

psykiatrin har stått för för dem, i synnerhet genom att man ”inte pratar om diagnoser 

och problem” på FHS, utan betraktar medlemmarna som personer med förmågor och 

resurser och räknar med deras delaktighet i driften av klubbhuset. Fontänhuset 

framstår som en plats som förmedlar hopp och förväntningar om återhämtning, vilket 

är faktorer som påverkar resultaten av alla typer av behandlingsinsatser (Frank & 

Frank, 1993; Hubble et al., 2010; Ljungberg et al., 2015; McCabe & Priebe, 2004; 

Wampold, 2010). Av resultaten framgick att verksamheten vid FHS även innehåller 

övriga funktioner som enligt Frank och Frank (1993) motverkar demoralisering, som 

att erbjuda nya inlärningsupplevelser, bekräftelse och en upplevelse av bemästrande, 

samt möjligheter för övning och träning. Några intervjupersoner påpekade att de haft 

hjälp av terapi vid sidan av klubbhuset, vilket antyder ett behov av två olika platser. 

Möjligtvis har FHS och terapirummet skapat en egen balans som haft betydelse för 

återhämtningsprocessen för dessa personer – givet att samma hjälpsamma faktorer 

troligtvis varit verksamma. 

I de intervjuades beskrivningar av hur deras självbild förändrats och den egna 

identiteten återerövrats under tiden på FHS, är faserna i Davidsons och Strauss’ 

(1992) beskrivning av jagets återupprättande applicerbara. Det är värt att notera att de 

fyra faserna i denna process inte är separerade ifrån varandra eller utgör en rätlinjig 

utveckling, utan snarare sammankopplade och överlappande. Davidson och Strauss 

(1992) påpekar att inventeringen av jaget efter ett psykiskt sammanbrott och att pröva 

sina styrkor är en process som kan pågå under en längre tidsperiod. Att 

intervjupersonerna sökte sig till FHS kan vara en följd av en sådan inventering, en 

process i vilken de intervjuade hade nått olika långt vid detta tillfälle. Sedan har 

processen fortskridit på fontänhuset i olika takt, precis som de följande faserna i den. 

Steget från FHS till arbetsmarknaden kan betraktas som en följd av en ny inventering, 

som leder till nya möjligheter att testa sina styrkor och införliva dessa erfarenheter i 

jaguppfattningen. 

Gemensamt för den forskning som presenterats i kapitel 4 är att individens centrala 

och aktiva roll i sin egen återhämtning betonas, oavsett om det rör sig om klienter 

inom psykiatri, psykoterapi, rehabilitering eller annan service för personer med 

psykiska problem. Denna aktiva roll framgår tydligt i de intervjuades beskrivningar 
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av hur de använt sig av klubbhuset och anpassat verksamheten efter sina individuella 

behov, och över tid tagit allt större makt över sin rehabilitering och sina liv. I detta 

sammanhang är det också av relevans att FHS utgår ifrån en modell som betonar att 

individers förmågor ska tas till vara, och förmedlar en upplevelse av att varje medlem 

är behövd i driften av verksamheten. Fontänhusens arbetsmetoder och fokus på 

individers resurser och potential, stämmer med andra ord väl överens med det 

professionella förhållningssätt som förespråkas inom en återhämtningsinriktad praktik 

(Bohart & Tallman, 2010; Borg & Kristiansen, 2004; Davidson & Strauss, 1992; 

Davidson, 2011; Ljungberg et al., 2015; Tew et al.; 2012;  Topor & Denhov, 2012 

samt 2015). I analysen betonades även det sociala sammanhangets betydelse för den 

individuella rehabiliterings- respektive återhämtningsprocessen. 

En central del av den stödjande omgivningen vid FHS tycks vara relationerna som 

intervjupersonerna utvecklat där. Forskningen om common factors har betonat 

relationen och arbetsalliansen mellan behandlare och klient som en av de viktigaste 

faktorerna för behandlingens resultat (Hubble et al., 2010). På FHS bedrivs ingen 

behandling eller terapi, men de kollegiala relationerna till klubbhusets anställda 

personal beskrivs likväl innefatta hjälpande komponenter. Topor och Denhov (2015) 

har bland andra visat på betydelsen av att ”gå bortom” förväntade roller och 

institutionella regler som en central aspekt som främjar arbetsalliansen mellan 

professionell och brukare. I denna studie är det intressant att konstatera att det inte 

handlade om att enskilda anställda hade gått bortom klubbhusets roller och regler när 

dessa relationer beskrevs som hjälpsamma. Snarare verkar det vara det professionella 

förhållningssättet i handledarrollen på FHS som har gått bortom intervjupersonernas 

tidigare erfarenheter av kontakt med professionella, och p.g.a. detta annorlunda 

förhållningssätt beskrevs relationerna som ”jämlika”. 

I studien var det inte heller en relation till en enskild professionell som beskrevs som 

hjälpsam, utan istället betonade intervjupersonerna den bekräftelse och de positiva 

förväntningar som förmedlades av klubbhusets anställda överlag. I likhet med vad 

som visats av Topor och Denhov (2015), Borg och Kristiansen (2004) samt Davidson 

(2011) har det för intervjupersonerna varit av central betydelse att handledarna på 

FHS bemött dem som personer med resurser och förmågor, samt att det funnits en 

ömsesidighet i relationerna till de anställda. Handledarna på FHS tycks inte anta en 

roll som experter på medlemmarnas problem, utan snarare en som medmänniskor som 
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lyssnar, bryr sig och stöttar dem, och tillika rollen som arbetskamrat och kollega. I 

studien framgick också att dessa relationer tillåts existera även utanför arbetsdagen på 

FHS och kan leda till vänskap, vilket beskrevs som en tydlig kontrast mot 

förhållningssättet hos psykiatrins personal. Denna ömsesidighet i relationer till 

fontänhusets anställda tycks ha varit viktig för att motverka demoralisering hos de 

intervjuade. Samtidigt finns det helt klart en professionell dimension av 

handledarrollen som också beskrevs som viktig. De intervjuade hyste tilltro till 

handledarnas professionalitet och förväntade sig att de kunde hjälpa dem med 

specifika problem. Detta kan jämföras med Ljungberg et al:s (2015) slutsats om att 

hjälpande relationer bör tillåtas röra sig mellan en professionell och en ömsesidig 

dimension som båda innefattar hjälpande komponenter, och är centrala för de 

hjälpande aspekterna i relationen. 

Utifrån ett common factors-perspektiv är det även anmärkningsvärt att det inte enbart 

var relationer till professionella som beskrevs som hjälpsamma i intervjuerna, utan att 

hjälpsamma komponenter i relationer till andra medlemmar och i själva 

klubbhusgemenskapen betonades i lika stor utsträckning. I detta sammanhang är 

Davidsons (2011) påpekande, om att det finns former av tillgivenhet som är centrala 

för återhämtning som inte kan förmedlas av professionella av relevans. Denna 

tillgivenhet återfinns enligt honom i relationer till vänner och tillhörigheten i en familj 

eller gemenskap, samtidigt som det handlar om individens önskan om att göra 

någonting, att få bidra och att vara behövd. Också Tew et al. (2012) betonar den 

inverkan som (positiva) personliga relationer och social inkludering har för 

återhämtning. Dessa perspektiv ökar förståelsen för varför ”vi-känslan” och 

relationerna på klubbhuset framstod som så betydelsefulla för de intervjuade, och 

antyder att en viktig del i det sätt på vilket fontänhusen kan stödja individers 

återhämtning handlar om att främja individers tillgång till gemenskap och 

vänskapsrelationer, vilket är i linje med ovan nämnda resultat från tidigare 

fontänhusforskning. Studien demonstrerade även att relationerna till andra personer 

på klubbhuset uppfattades som hjälpsamma trots att en inneboende komplexitet i 

relationerna till både medlemmar och anställda stundtals gjorde dem problematiska. 

Det är intressant att konstatera att de hjälpsamma komponenterna i fontänhusens 

verksamhet inte skiljer sig från vad som visat sig hjälpsamt i andra interventioner för 

personer med psykiska problem. Däremot framgår av denna studie att FHS verkar 
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tillämpa flera av de s.k. gemensamma faktorerna i sin modell och praktik (jfr Hubble 

et al., 2010) – utan att hävda några andra (specifika) metoder eller ingredienser i sin 

rehabiliteringsmodell. Ungefär samtidigt som kunskapen om common factors 

utvecklades genom forskning om psykoterapi, nådde Fountain House liknande 

kunskap genom beprövad erfarenhet. Denna erfarenhetsbaserade kunskap blev 

utgångspunkt för Fontänhusmodellens riktlinjer, som kommit att tillämpas 

internationellt och visat sig applicerbara i olika kulturella kontexter samt över tid. 

Studien har fokuserat på intervjupersonernas väg från fontänhuset till ordinarie 

arbetsmarknad och undersökt vilka processer som bidragit till att de ”gått vidare”. Det 

är dock värt att problematisera vilken inverkan en återgång till arbetslivet kan ha för 

individers återhämtningsprocess. Starrin och Jansson (2006) påpekar att arbete i sig 

inte leder till bättre hälsa, utan att fysiska och psykosociala förhållanden på 

arbetsplatsen samt uppbärandet av lön har större inverkan på hälsan. Av deras studie 

framgick att risken för ohälsa i vissa fall var större hos personer vars anställningar 

karaktäriserades av osäkerhet, brist på inflytande och liten möjlighet till personlig 

utveckling, än för arbetslösa. I studien konstaterades även att ekonomiska 

förhållanden har stor betydelse för hälsan hos arbetslösa, vilket ifrågasätter om det är 

arbetslösheten i sig eller den försämrade ekonomin som förklarar ökad ohälsa hos 

denna grupp. I en annan studie konstaterade Starrin och Jönsson (2006) att relationen 

mellan arbetslöshet, ohälsa och sociala problem påverkas av en kombinerad effekt av 

nivån av ekonomiska svårigheter och utsträckningen av skamgörande erfarenheter, 

härrörande från stigmatisering av arbetslösa som grupp, som har en negativ effekt på 

personers identitet, hälsa och välbefinnande (jfr Frank & Frank, 1993 samt Tew et al., 

2012). 

Denna studie demonstrerade att de intervjuade betraktade FHS som en arbetsplats, 

och trots avsaknaden av lön upplevde de att deras arbete på fontänhuset var 

meningsfullt och utvecklande, och bidrog till återhämtning. Detta verkade ha att göra 

med den psykosociala miljön på klubbhuset som kännetecknades av frivillighet och 

flexibilitet, möjlighet att påverka, reducerade hierarkier, uppmuntran och bekräftelse, 

”vettiga” och roliga arbetsuppgifter, samt möjlighet att utvecklas. Detta bekräftar 

resultaten från Starrin och Jansons (2006) studie och ifrågasätter huruvida en återgång 

i arbetslivet bidrar till ökad hälsa och återhämtning hos dessa individer, då de 

psykosociala förhållanden som karaktäriserar fontänhuset som arbetsplats ofta saknas 
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i arbetslivet på en allt osäkrare arbetsmarknad – i synnerhet för denna målgrupp. En 

följdfråga är i vilken utsträckning att ”gå vidare” från fontänhuset bör betraktas som 

ett självklart mål för majoriteten av dess medlemmar, eller om en tryggare ekonomisk 

situation för denna målgrupp borde eftersträvas med andra medel. 

7.3 Studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Studiens urval av medlemmar som gått vidare till ordinarie arbetsmarknad ansågs 

gynnsamt utifrån dess syfte och frågeställningar, och var en förutsättning för att 

undersöka vilka erfarenheter från fontänhuset som varit viktiga för de intervjuades 

väg tillbaka till arbetsmarknaden. I en metoddiskussion är det dock angeläget att 

ifrågasätta huruvida ett urval bestående av individer som har gått vidare, och troligen 

har kommit en bra bit i sin återhämtningsprocess, är representativa för hela 

medlemsgruppen på FHS. Det är också värt att notera att individer söker sig till 

fontänhuset på frivillig basis, och de som väljer att bli och förbli medlemmar är 

rimligtvis personer som anser att fontänhuset är till hjälp. Den övervägande positiva 

bild som förmedlades av FHS i intervjuerna kan vara en följd av detta 

urvalsförfarande, och kan inte sägas representera erfarenheter hos alla individer som 

söker sig till fontänhuset. 

Vidare kan de positiva erfarenheterna av fontänhuset ha att göra med att de individer 

som anmälde intresse för att medverka i studien är mer positivt inställda till 

verksamheten än de som inte svarade på förfrågan. Av analysen framgick även att det 

finns en önskan om att ”ge tillbaka” till FHS hos flera intervjupersoner, och att ställa 

upp på en intervju skulle kunna betraktas som en möjlighet till detta. Till denna bild 

ska också vägas in den betydelse som min insiderroll kan ha spelat för vilka individer 

som medverkat, och hur de uttryckt sig om verksamheten. Mitt intryck har varit att 

intervjupersonerna känt sig bekväma i intervjusituationen, och att min insiderposition 

snarare främjat intervjuerna än varit till nackdel, men detta utesluter inte att min roll 

kan ha påverkat hur de förhöll sig till situationen och valde att uttala sig. Samtidigt är 

det värt att påpeka att den bild som förmedlats av fontänhusverksamhet i tidigare 

studier inte har framstått som mindre positiv än i denna, trots bredare urvalskriterier 

och utomstående forskare. 

Meeuwisse (1997) påpekar att ett problem med brukarundersökningar är att de i 

allmänhet ger en anmärkningsvärt positiv bild av verksamheten och att det finns skäl 
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att förhålla sig kritisk till positiva utvärderingsresultat. En strategi för att undvika 

detta är att vara uppmärksam på och be om förtydliganden när det gäller antydningar 

till kritik i intervjuerna, vilken jag i likhet med Meeuwisse (1997) försökte använda 

mig av. I min analys har jag strävat efter att ge utrymme även för erfarenheter som 

avviker från den dominerande positiva bilden av FHS, och synliggöra en komplexitet 

i de processer som beskrevs som hjälpsamma. 

Vidare är det värt ta hänsyn till att de intervjuade reproducerar Fontänhusmodellen i 

sina berättelser, som ett resultat av den socialisation som äger rum på FHS genom 

marknadsföring av klubbhuset och deltagande i interna utbildningar och konferenser 

(jfr Meeuwisse, 1997). Trots mina ansträngningar att centrera samtalen kring de 

intervjuades personliga erfarenheter av FHS och be om förtydliganden på uttalanden 

där jag tyckt mig urskilja en klubbhusretorik, är det svårt att avgöra i vilken mån 

personliga upplevelser är färgade av tilltron till Fontänhusmodellen. Samtidigt har 

ovanstående framställning påvisat den betydelse som tilltron till en modell spelar för 

dess effektivitet, genom det hopp och de positiva förväntningar detta förmedlar. 

Likväl är det på sin plats att ifrågasätta i vilken mån Fontänhusmodellen reproduceras 

i min analys av intervjuerna, utifrån min egen bakgrund inom organisationen. I kapitel 

5 redovisades perspektiv på insiderforskning, samt hur jag försökt förhålla mig kritisk 

till min insiderposition i alla delar av uppsatsprocessen. Jag anser att min medvetenhet 

om för- och nackdelar med denna utgångspunkt, samt mitt induktiva förhållningssätt i 

datainsamling och analys, har var till hjälp för att minska risken för personligt 

inflytande i studien, hålla mig nära min data och låta analysen vila på empirin. Även 

om jag anser att mitt induktiva förhållningssätt har hjälpt mig att förhålla mig kritiskt 

till insiderrollen och undvika att göra tolkningar utifrån min förförståelse eller av 

lojalitet mot FHS, har jag givetvis haft en aktiv roll i analysen genom att identifiera 

mönster och teman, samt välja ut vad som jag har ansett vara intressant och rapportera 

detta i min uppsats (jfr Braun & Clarke, 2006). Oavsett hur väl jag har lyckats förhålla 

mig kritiskt till min insiderposition, är analysen i den här meningen konstruerad av 

mig (jfr Charmaz, 2006). Resultatens generaliserbarhet ökas dock genom att de till 

stor del överensstämmer med vad som framkommit i tidigare fontänhusforskning, 

vilket även avdramatiserar frågan om personligt inflytande. 
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Beskrivningen av insiderforskning som en resa från närhet till distans och tillbaka 

igen (Branick & Coghlan, 2007), stämmer väl in på hur jag upplevt uppsatsprocessen. 

Att gå in i rollen som forskare möjliggjorde att jag i viss utsträckning kunde lösgöra 

mig från insiderperspektivet och se fontänhuset med nya ögon – med hjälp av 

intervjupersonernas berättelser, mina analysverktyg och annan forskning. En 

utmaning har varit att frigöra mig från fontänhusens interna språkbruk i uppsatsen, 

samt att avgöra när innehållet varit svårtolkat för utomstående. Jag har även brottats 

med viss oro för hur intervjupersonerna ska reagera på mina tolkningar av deras 

uttalanden och den beskrivning av deras klubbhus som tagit form i min uppsats, samt 

hur uppsatsen kommer att mottas av övriga personer på FHS. Samtidigt har denna oro 

varit gynnsam för att bedöma när mitt insiderperspektiv gjort sig påmint, och lika väl 

som en bekräftelse på när jag faktiskt klivit ur insiderrollen i analysen. En helt 

distanserad forskarroll kan jag knappast hävda att jag i något skede uppnådde, men 

anser inte heller varken realistisk eller önskvärd. Däremot har det outsiderperspektiv 

som min handledare representerat varit värdefullt för att bedöma mitt personliga 

inflytande i olika delar av uppsatsen och min arbetsprocess. 

Trots att samtliga intervjupersoner har börjat arbeta på ordinarie arbetsmarknad 

visade studien att majoriteten av dem fortfarande har någon form av kontakt med FHS 

och anser detta hjälpsamt i den nya tillvaron, såväl som en trygghet inför framtiden. 

Ytterligare forskning behövs för att närmare undersöka på vilket sätt fortsatt kontakt 

med klubbhuset kan tänkas främja, alternativt begränsa, bredare social inkludering. 

Av särskilt intresse är hur dessa individers återhämtningsprocess fortskrider och kan 

främjas av förvärvsarbete, men även vilka faktorer av arbetet som kan motverka 

återhämtning och leda till att personer återvänder till fontänhuset. 

Tidigare forskning, som undersökt stödjande relationer på fontänhusen, har i 

huvudsak fokuserat på relationer medlemmar emellan, och i mindre utsträckning på 

relationer mellan medlemmar och anställda. Betoningen av de ”jämbördiga” 

relationerna till klubbhusets anställda i denna studie, samt hur det professionella 

förhållningssättet på FHS konsekvent tycks gå bortom intervjupersonernas tidigare 

erfarenheter av professionella, föreslår fortsatta studier kring relationerna mellan 

medlemmar och handledare, samt innehållet i handledarrollen. Detta kan bidra till den 

kunskap som i dagsläget finns om hjälpsamma komponenter i relationer till 

professionella inom socialt arbete, och inte bara psykiatriskt och psykoterapeutiskt 
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arbete, samt utvecklandet av arbetsalliansen. Fontänhusen har, som riktlinjerna 

föreskriver, endast ett fåtal anställda handledare i relation till det totala 

medlemsantalet; kan de anställda verkligen knyta ömsesidiga och hjälpande relationer 

i den utsträckning som den här studien antyder? Hur ser handledarna själva på sin 

professionella roll i relation till de medlemmar som de arbetar med sida vid sida, och 

vad är handledarnas professionella gränser? 

Resultaten från denna och liknande studier lyfter fram det sociala och psykosociala 

arbetets roll i förhållande till allvarliga psykiska problem, eftersom det visat sig kunna 

bidra till individers återhämtning, vilket motiverar ytterligare studier inom detta fält. 

Vidare, om socialt och psykosocialt arbete kan spela en så stor roll för återhämtning, 

kan det då vara frågan om psykiska ”sjukdomar”? 
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Vill du medverka i en studie om Fountain House? 

Hej, 

Jag heter Karin Lindroos och studerar vid Socialhögskolan i Stockholm. Innan mina 

studier arbetade jag som handledare på Fountain House Stockholm. Under våren 2015 

skriver jag min masteruppsats i socialt arbete, och inom ramen för denna vill jag göra 

en studie på Fountain House. Studien syftar till att undersöka om, och i sådant fall på 

vilket sätt, medlemmar upplever att fontänhuset har varit till hjälp för dem. Eftersom 

jag är intresserad av att intervjua medlemmar som har gått vidare till en annan 

sysselsättning (t.ex. arbete, praktik, studier) skickar Fountain House det här 

informationsbrevet till dig. 

Att delta i studien är naturligtvis frivilligt och du kan också när som helst under 

studiens gång välja att avbryta din medverkan. Du förblir anonym i studien och 

detaljer i intervjumaterialet som kan knytas till dig eller andra personer på Fountain 

House kommer att avidentifieras. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter 

skrivas ut. Intervjumaterialet förvaras otillgängligt för utomstående och kommer 

enbart att användas för min masteruppsats. Medverkan i studien påverkar inte ditt 

medlemskap på Fountain House. 

För mer information om studien och för att anmäla intresse för att medverka, kan du 

kontakta mig via telefon eller mejl. Det går även att anmäla intresse till [Namn] på 

Fountain House och därigenom ge mig tillåtelse att kontakta dig personligen. Om du 
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