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ABSTRACT 

The aim of this undergraduate thesis was to study what the participation in the activities of the 

Fontain House in Stockholm means to its members. The research questions dealt with how the 

members describe their participation in the activities, whether they say that it has helped 

them, and, in that case, in which way. Furthermore, they dealt with how the members argue 

about their experiences of mental illness and of social help. The study was carried out within 

the framework of the narrative method. As tools for analyzing the narratives, parts of An-

tonovsky’s theories as well as the theoretical concepts of inclusion and exclusion as described 

by Madsen, were used. Furthermore, earlier research on the Fontain House was applied in the 

analysis. 

The results of the study showed that all of the respondents said that the Fontain House was 

of great importance in their lives and that they could participate in its activities in regard to 

their own needs and resources. The thesis discusses whether the selection and the execution of 

the study may have affected the results toward a positive tendency. Concerning how the re-

spondents argue about mental illness and about social help, the answers varied strongly. 
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Ett stort tack till respondenterna från Fountain House som öppenhjärtigt har delat med sig av 

sina erfarenheter. Jag vill också tacka alla jag har träffat på Fountain House för ett vänligt 

bemötande. Ett speciellt tack vill jag rikta till klubbhuschef Björn Asplund, som varit min 

kontaktperson på Fountain House. Jag vill även tacka min handledare Eva Lundman för upp-

muntran, stöd och givande diskussioner. Sist, men inte minst, vill jag tacka Anna Lindberg för 

all feedback och för att hon stått ut med mig under denna hektiska tid. 
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Inledning 

Psykisk ohälsa innebär ofta ett stort lidande för den drabbade (Topor, 2001). I nationell psyki-

atrisamordning (SOU 2006:100) konstateras att levnadsförhållandena för personer som har 

drabbats av psykisk ohälsa generellt sett är sämre än för befolkningen i övrigt. Många har få 

eller inga sociala kontakter och saknar daglig sysselsättning (a.a.). Den vård som bedrivs av 

samhällets psykiatriska institutioner har en benägenhet att fokusera på individens sjukdom, att 

behandla dess symptom, snarare än att se till individens hela livssituation (a.a.). Inom den 

psykiatriska forskningen saknas bevis för både vilka behandlingsinsatser, och vad i insatserna 

som bäst hjälper människor som är drabbade av psykisk ohälsa (Topor,  2001). Det har dock 

konstaterats att den medicinska behandlingen inte är tillräcklig för att den som drabbats av 

psykisk ohälsa ska kunna anpassa sig till samhället (Karlsson, 2008). På grund av detta har ett 

behov av psykiatrisk rehabilitering vuxit fram (a.a.). Avsikten med psykiatrisk rehabilitering 

kan sägas vara att den enskilde får ett så gott liv som möjligt i miljöer hon själv väljer att vis-

tas i (Markström, 2003). I första hand bör psykiatrisk rehabilitering leda till arbeten på den 

reguljära arbetsmarknaden (SOU 2006:100). I dagsläget finns ett antal verksamheter, både 

offentliga och fristående, som ägnar sig åt psykiatrisk rehabilitering (a.a.). En av dessa fristå-

ende verksamheter är Fountain House (a.a.). 

Fountain House är en rörelse med spridning över hela västvärlden (Karlsson, 2007). För 

närvarande finns cirka 400 så kallade klubbhus i världen, varav elva finns i Sverige och ett i 

Stockholm (a.a.). Avsikten med Fountain House är att medlemmarna ska få tillgång både till 

en social gemenskap och till en arbetsinriktad rehabilitering som strävar mot arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden (a.a.). Forskning har visat att verksamheten på Fountain House har 

en rehabiliterande effekt (Karlsson, 2007; Meeuwisse, 1997; Norrman, 2006; SOU 2006:100). 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur de enskilda medlemmarna beskriver sitt delta-

gande i verksamheten på Fountain House. Eftersom psykisk ohälsa ofta leder till sociala pro-

blem (SOU 2006:100) bör detta vara av intresse inom ämnet socialt arbete. Genom narrativa 

berättelser som bygger på intervjuer med tre medlemmar i Fountain House i Stockholm får 

läsaren möjlighet att sätta sig in i hur deltagandet i verksamheten kan se ut. Tycker medlem-

marna att de blir hjälpta, och, i sådana fall, på vilket sätt?  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är undersöka vad deltagandet i verksamheten Fountain House kan 

innebära för medlemmarna. 

 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats för att besvara detta syfte: 

 

1: Hur beskriver och motiverar respondenterna sitt deltagande i verksamheten på Fountain 

House? 

2: Säger respondenterna att Fountain House hjälpt dem i deras liv, och i sådana fall, på vilket 

sätt? 

3: Hur resonerar respondenterna kring sin upplevelse av psykisk ohälsa och samhällets hjälp-

instanser? 

Studiens avgränsningar 

Avsikten med denna studie har inte varit att värdera verksamheten på Fountain House i 

Stockholm generellt, utan enbart att beskriva hur några av medlemmarna berättar om sitt del-

tagande. Det har inte ställts några frågor om respondenternas personliga förhållanden. I de fall 

där respondenterna självmant valde att berätta om detta för mig har dock dessa upplysningar 

tagits med i resultatet. 
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Centrala begrepp 

Nedan följer en genomgång av några, för studien, centrala begrepp. 

Fountain House 

I denna studie har jag valt att genomgående använda mig av det engelska namnet Fountain 

House, istället för dess svenska översättning: Fontänhus, som numera är det officiella namnet 

i Sverige. Orsaken till detta är att både ledande forskare, se till exempel Karlsson (2007), och 

de respondenter jag har intervjuat i denna studie, använder namnet Fountain House.  

Klubbhus 

Klubbhus är en ofta använd benämning när man talar om Fountain House. Rörelsen kallas 

ofta för klubbhusrörelsen. I denna studie används klubbhus synonymt med Fountain House. 

Psykisk ohälsa 

Eftersom Fountain House i Sverige själva föredrar att använda begreppet psykisk ohälsa fram-

för begrepp som psykisk sjukdom, psykiska problem och psykiskt funktionshinder (Karlsson, 

2007), har jag valt att göra detsamma i denna studie. Trots att detta begrepp kan framstå som 

något diffust (a.a.) har jag genomgående skrivit psykisk ohälsa även när jag refererar till för-

fattare som använder sig av andra begrepp, till exempel psykiska funktionshinder. Endast när 

respondenterna själva har använt andra begrepp för att beskriva sin situation har dessa an-

vänts. I engelskspråkiga länder används dock benämningen ”mental illness” inom Fountain 

House-rörelsen. 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund som kort beskriver psykiatrins historia, fältet psykiatrisk 

rehabilitering samt rörelsen Fountain House. I nästa del belyses tidigare forskning på området. 

Därefter följer de teoretiska begrepp som analysen utgår ifrån. I metodkapitlet beskrivs bland 

annat den narrativa metoden, hur studien har genomförts och vilka etiska överväganden som 

har gjorts. Fortsättningsvis presenteras resultaten i form av narrativa berättelser, som sedan 

analyseras. I sista kapitlet förs en diskussion utifrån uppsatsens resultat och vald metod, dis-

kussionen avslutas med förslag till vidare forskning. 
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Bakgrund 

I detta kapitel kommer en bakgrund till verksamheten på Fountain House i Stockholm att ges. 

Skälet till det är att öka förståelsen för i vilken kontext Fountain House och därigenom med-

lemmarna verkar. Inledningsvis vidrörs kort psykiatrins historia, därpå följer en beskrivning 

av 1995 års psykiatrireform och nuläget inom den svenska psykiatrin. I nästa del förklaras 

begreppet psykiatrisk rehabilitering. Kapitlet avslutas med en beskrivning utav rörelsen Foun-

tain House. 

Kort om psykiatrins historia 

Meeuwisse (1997) skriver att vad som har betraktats som psykisk ohälsa har varierat både 

beroende på tid och på kultur. Varje samhälle har enligt författaren haft sitt eget sätt att defi-

niera och benämna psykisk sjukdom, liksom det har haft sina egna förklaringsmodeller till 

varför dessa problem har uppstått. När ett samhälle förändras, förändras också bilden av vad 

som ses som psykisk sjukdom (a.a.). Även hur människor med psykisk ohälsa har behandlats 

har varierat över tid (Bülow, 2004).  

På artonhundratalet växte stora institutioner, mentalsjukhus, upp i hela västvärlden, där 

många människor som drabbats av psykisk ohälsa placerades och därmed avskildes från det 

övriga samhället (a.a.).  

 Vid denna tid blev också den dominerande synen på psykisk ohälsa den biologiska; de 

olika symptomen betraktades som sjukdomar, ofta orsakade av ärftliga faktorer (Meeuwisse 

1997). Så småningom utvecklades också mediciner som sades kunna bota eller lindra dessa 

symptom (a.a.). Författaren skriver att detta synsätt, trots att det långt ifrån har varit det enda, 

alltsedan dess varit det som haft störst genomslag i synen på hur människor med psykisk ohäl-

sa ska behandlas. I mitten av 1900-talet tog dock en diskussion som ifrågasatte de stora men-

talsjukhusen fart i västvärlden (Karlsson, 2008). Detta ledde till att de stora sjukhusen så små-

ningom lades ner och ersattes av samhällsbaserade, alternativa vårdformer (Bülow, 2004). 

Psykiatrireformen och nuläget 

I slutet av 1980-talet konstaterades i Sverige att det stöd kommuner och landsting förordnats 

att ge människor som drabbats av psykisk ohälsa inte var tillräckligt (SOU 2006:100). Direk-
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tiven i lagtexterna var dessutom vagt utformade, vilket innebar att kraven på utförarna var för 

lågt ställda (a.a.). Detta gav upphov till en rad utredningar som 1995 utmynnade i psykiatrire-

formen (a.a.). Psykiatrireformen skulle bland annat garantera människor som drabbats av psy-

kisk ohälsa samma rättigheter och skyldigheter som andra samhällsmedborgare (a.a.). Dessut-

om skulle den möjliggöra för den enskilde att, utifrån sina egna val och prioriteringar, få rätt 

till service, stöd och vård, anpassade efter dennes förutsättningar och behov (a.a.).   

Psykiatrisk rehabilitering 

Psykiatrisk rehabilitering är inte ett enhetligt fält, därför finns det också en rad definitioner av 

vad det är (Markström, 2003). En möjlig definition är att den ska möjliggöra för människor 

som drabbats av psykisk ohälsa att, med minsta möjliga professionella hjälp, få ett så gott liv 

som möjligt i miljöer de själva väljer (a.a.). Enligt Karlsson (2008) har behovet av psykiatrisk 

rehabilitering uppstått eftersom det har visat sig att medicinsk behandling inte är tillräckligt. 

Den enskilde behöver också hjälp att anpassa sig till samhället (a.a.).  

Under senare år har diskussionen om rehabilitering intensifierats i samhället och det har 

visat sig betydelsefullt att de psykiskt sjuka ska få tillträde till den ”normala” arbetsmarkna-

den (a.a.). Skapade sysselsättningar och sociala aktiviteter ses inte längre som tillräckliga 

(a.a.).  

Enligt Norrman (2006) strävar all rehabilitering i någon mån mot normalitet. Meeuwisse 

(1997) skriver att god normalitet innebär att det är individens relation till samhället som ska 

normaliseras – inte själva individen.  

     Sverige har enligt Karlsson (2008) som målsättning att den som är förmögen att arbeta 

ska erbjudas möjlighet att göra det, och att detta ska ske på den enskildes egna villkor. Denna 

hållning kallas arbetslinjen och finns på samtliga politiska partiers agenda (a.a.). Den enskil-

des fördelar av ha ett ”riktigt” arbete är enligt Karlsson (a.a.) ganska självklara, han nämner 

bland annat: bättre ekonomi, känslan av att vara behövd och att det bidrar till normalisering 

och integration. På sikt kan arbetet också bidra till bättre psykisk hälsa och motverka återfall i 

sjukdom (a.a.). 
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Fountain House 

I detta avsnitt beskrivs Fountain House. För att göra detta använder jag mig genomgående 

av Magnus Karlssons, som är forskare vid Ersta Sköndals högskola, beskrivning av rörelsen. 

Anledningen till att jag använder Karlssons forskning i så stor utsträckning i den här uppsat-

sen är att han har gjort en omfattande dokumentation av Fountain House i Stockholm. Vid 

min litteratursökning fann jag Karlssons forskning mest omfattande och av senaste datum. 

Han har också skrivit om andra former av psykiatrisk rehabilitering vilket gör hans arbete 

ännu mer relevant. 

Avsikten med Fountain House är enligt Karlsson (2007) att människor med psykisk ohälsa 

ska få både tillgång till social gemenskap och tillträde till den reguljära arbetsmarknaden. 

Modellen betonar den enskilde medlemmens inflytande och rehabilitering genom arbete (a.a.). 

För närvarande finns det fler än 400 klubbhus i världen, varav 11 i Sverige. De svenska 

klubbhusen är en del av det civila samhället (a.a.). 

Fountain House startades i USA som en självhjälpsgrupp bestående av utskrivna patienter 

från ett mentalsjukhus i New York (a.a.). Under en längre tid fanns bara ett Fountain House, 

men i och med avinstitutionaliseringen på 70-talet och det ökade behovet av psykiatrisk reha-

bilitering växte snabbt antalet klubbhus (a.a.).  

Fountain House accepterar att medlemmar kan behöva mediciner och andra vårdinsatser, 

men organisationen säger att de inte ägnar sig inte åt vård utan endast rehabilitering (a.a.). 

Karlsson (a.a.) skriver att organisationer i det svenska civila samhället förväntas vara styr-

da av sina medlemmar. Så är dock inte fallet med klubbhusen. Verksamheten beskrivs därför 

som medlemsbaserad, men inte medlemsstyrd (a.a.). Styrelsen består av personer som tillsatts 

på grund av sin kompetens och är därmed inte demokratiskt vald av organisationens med-

lemmar (a.a.). Dock har, enligt författaren, brukarna ett stort inflytande i praktiken. Organisa-

tionen är också beroende av deras arbete eftersom det står i Fountain House’s grundstadgar att 

klubbhusen inte får ha så mycket anställd personal att arbetet i huset skulle kunna bedrivas 

utan medlemmar (a.a.). I det dagliga arbetet arbetar också de anställda handledarna sida vid 

sida med medlemmarna (a.a.). 

Karlsson (a.a.) skriver att den devis, ”vänskap och arbete”, som klubbhuset i Stockholm 

samlas under visar på de två olika dimensioner som verksamheten är uppbyggd kring. Vän-

skap innebär att klubbhuset strävar efter att vara en plats som präglas av social gemenskap 

och kamratstöd (a.a.). Intentionen är att människor med liknande bakgrund ska samlas, men 

att umgänget mer ska präglas av samtal kring ”det friska” än av samtal kring ”det sjuka” 
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(a.a.). Fokuseringen på den andra dimensionen, arbete, har enligt Karlsson (a.a.) bidragit till 

att verksamheten har fått en stor spridning. Han skriver att det finns tre, eller möjligen fyra, 

olika arbetsinriktade insatser. Den första sker inne på klubbhusen och kallas den arbetsinrik-

tade dagen. Den innebär att medlemmar tillsammans med handledare sköter de sysslor (till 

exempel matlagning, administration och städning) som behöver utföras inne i själva Fountain 

House, vilket benämns husets inre arbete (a.a.). Medlemmen har under denna tid ingen kon-

takt med den ”vanliga” arbetsmarknaden, men arbetet sker under liknande former som på re-

guljära arbetsplatser (a.a.). 

Den andra insatsen är enligt Karlsson (a.a.) övergångsarbete. Det är en mellanform där 

medlemmen arbetar på en ordinarie arbetsplats och får lön, men där själva anställningsavtalet 

inte innehas av medlemmen utan av Fountain House (a.a.). Författaren skriver att om den an-

ställde av någon orsak inte kan arbeta en dag skickar huset dit en annan medlem. Medlemmen 

har också tillgång till ett stort stöd från klubbhuset (a.a.).  

Den tredje formen innebär att medlemmen har ett ”riktigt” arbete med eget anställnings-

kontrakt, men att denne får stöd av Fountain house i den mån det behövs (a.a.). Den eventuel-

la fjärde insatsen som omnämns i huvudorganisationens stadgar är eget arbete, dock kan det 

enligt Karlsson (a.a.) vara svårt att se hur denna insats skiljer sig från den tredje insatsen i 

praktiken. 



 13 

Tidigare forskning och kunskapsläget  

Kapitlet börjar med en beskrivning av forsknings- och kunskapsläget vad gäller den svenska 

psykiatrin och den psykiatriska rehabiliteringen generellt. Därpå presenteras forskning om 

Fountain House, både svensk och internationell sådan. 

Något om kunskapsläget inom den svenska psykiatrin 

Per Bülow (2004) konstaterar i sin avhandling ”Efter mentalsjukhuset” att avinstitutionalise-

ringen i svensk psykiatri har lyckats så till vida att färre patienter är inlagda på psykiatriska 

kliniker under kortare tid. Dock skriver han att många tidigare patienter drabbats av andra 

problem, som missbruk och bostads- och arbetslöshet. Många saknar också helt eller delvis 

sociala kontakter utanför den öppna psykiatriska vården (a.a.). 

Författarna till Nationell psykiatrisamordnings slutbetänkande över psykiatrins utveckling 

(SOU 2006:100) säger att psykiatrireformen visserligen har inneburit att utbudet av till exem-

pel sysselsättning och boende har ökat i kommunerna. Däremot har besparingskrav, brist på 

evidensbaserade metoder, brist på politisk förankring och ett svagt lagstöd för reformen ska-

pat svårigheter att genomdriva den. Dessa svårigheter kvarstår även tio år senare (a.a.). 

Nationell psykiatrisamordning (a.a.) konstaterar också att det i dagsläget saknas förutsätt-

ningar att redovisa såväl vilka insatser som används, som vilka resultat som uppnås i psykiatri 

och socialtjänst. Man helt vet enkelt inte vilka insatser som är effektiva (a.a.). Alain Topor 

(2001) skriver i sin avhandling ”Managing the contradictions”, som bygger på narrativa inter-

vjuer med människor som återhämtat sig från svår psykisk ohälsa, att tillfrisknande är beroen-

de av en rad olika faktorer. En av de viktigaste är att individens egen förmåga att hantera sina 

symptom och dess orsaker stärks. Topor (a.a.) skriver bland annat att det som omvärlden upp-

fattar som symptom kan vara individens misslyckade försök att hantera livsproblem. Författa-

ren betonar också vikten av att stabila relationer och tillräckligt goda materiella förutsättning-

ar finns vid sidan av den medicinska och terapeutiska behandlingen.  

Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) skriver att de konstaterar att gruppen med 

psykisk ohälsa inte rehabiliteras till arbetsmarknaden i särskilt stor utsträckning, trots att den-

na målsättning har funnits under en längre tid. Orsaker till detta är enligt författarna: det me-

dicinska perspektivets dominans, dålig tillgång på rehabiliterande insatser, att socialförsäk-
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ringssystemet låser in personer med psykisk ohälsa i bidragsberoende och en otillgänglig ar-

betsmarknad.  

Forskning om Fountain House 

Magnus Karlsson (2008) skriver att de svenska studier som har gjorts om Fontain House alla 

har varit av ett enklare och mer diskuterande slag. Internationellt har det på senare år dock 

gjorts ett flertal större studier som jämför Fountain House med andra former av arbetsinriktad 

rehabilitering (a.a.). 

Svenska studier 

Anna Meeuwisse publicerade 1997 sin doktorsavhandling vid Lunds universitet, en kvalitativ 

studie av Fountain House i Malmö. Syftet med studien sägs ha varit att förstå, tolka och be-

skriva verksamheten som socialt fenomen, som organisation och som rehabiliteringsverksam-

het (a.a.). Studien bygger på läsning av relevant litteratur, deltagande observation samt inter-

vjuer med medlemmar (a.a.).  

Christina Norrman (2006), verksam vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg, har 

gjort en kvalitativ studie av Fountain House i Göteborg med syfte att kartlägga och utvärdera 

verksamheten delvis utifrån behovet att presentera information till de myndigheter som har 

intressen i organisationen. Denna studie löpte över drygt ett år (a.a.). Studien var deltagarori-

enterad, vilket innebar att några medlemmar tillsammans med Norrman bildade en forskarcir-

kel som tillsammans bestämde studiens utformning (a.a.). Metoder som användes var bland 

annat deltagande observation och intervjuer (a.a.).  

Karlsson (2007) inledde år 2003 en studie som löpte över flera år, vars syfte var att doku-

mentera och utvärdera verksamheten vid Fountain House i Stockholm. Uppdraget som hade 

formulerats av klubbhusets styrelse löd: ”Vad säger vi att vi ska göra och vad gör vi?” (a.a.) 

Studien bestod av fem delstudier av vilka tre var kvalitativa intervjuer, en var deltagande ob-

servation och den sista en kvantitativ registerstudie (a.a.). Också här sattes en forskarcirkel 

ihop.  

Enligt Meeuwisse (1997) framkom det bland annat att det finns en stark ideologi på 

klubbhuset som de flesta medlemmar sa att de identifierar sig med, att de beskrev atmosfären 

som familjelik och att det finns en tydlig arbetsorientering (a.a.).  

Den viktigaste slutsatsen som Norrman (2006) säger att hon drar av sin undersökning är 

att både de personliga relationerna och den stödjande omgivningen är beroende av och upp-
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rätthålls genom det dagliga arbetet. Vidare skriver hon att för att klubbhusets rehabiliterings-

modell ska fungera måste den enskilda medlemmen både kunna internalisera Fountain Houses 

ideologi och förstå vikten av att se människors olikheter som en resurs.  

De resultat Karlsson (2007) har kommit fram till visar att vad Fountain House säger att de 

gör och vad de i själva verket gör, stämmer väl överens. Utifrån ideologin och ambitionerna i 

Fountain Houses stadgar beskriver Karlsson (a.a.) hur medlemmarna både får möjlighet till ett 

arbete som de finner meningsfullt och tillgång till ett rikare socialt liv. Han poängterar den 

betydelse socialt stöd har för medlemmarna på Fountain House.     

Sammanfattningsvis kan sägas att alla tre studier bekräftar att Fountain House är en orga-

nisation med stark ideologisk inriktning, där medlemmarna upplever att de får tillgång till 

socialt umgänge och möjlighet att utföra ett meningsfullt arbete. Dock kan det ha påverkat 

resultaten att två av dessa studier hade som syfte att utvärdera verksamheten. Ingen av studi-

erna jämförde heller Fountain House med annan verksamhet och därför kan det vara svårt att 

veta vad studierna egentligen säger. Karlsson (2007) skriver att dessa kvalitativa studier kan 

vara en god utgångspunkt för kvantitativ forskning. 

Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) skriver att de utifrån en deskriptiv studie 

kan konstatera att verksamheten i Fountain House, liksom i brukarorganiserade verksamheter 

och i sociala korporativ, har viktiga rehabiliterande komponenter. Framförallt beskrivs delak-

tigheten och påverkansmöjligheterna som betydande. Nationell psykiatrisamordning (a.a.) ser 

därför dessa verksamheter som ett komplement till samhällets övriga utbud, och i viss ut-

sträckning menar författarna att de är föregångare vad gäller rehabilitering för människor som 

drabbats av psykisk ohälsa. 

Internationella studier 

Det har gjorts ett antal kvantitativa internationella studier som mäter hur effektiva de arbetsre-

laterade insatserna på Fountain House är. McKay, Johnsen och Stein (2005) har gjort en me-

tastudie som sammanställer resultaten för 3 200 medlemmar vid 17 olika klubbhus. Under en 

treårsperiod deltog 1 702 medlemmar i 714 insatser. Av dessa insatser var 1 107 övergångsar-

beten, 730 arbete med stöd och 877 eget arbete (a.a.). Enligt författarna fick medlemmarna 

också arbete relativt snabbt även vid en jämförelse med andra arbetsrehabiliterande åtgärder 

(a.a.). 

Schonebaum, Boyd och Dudek (2006) har gjort en experimentell studie där de har jämfört 

resultatet vad gäller anställningar för klubbhusmedlemmar med deltagare i PACT-modellen 
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(ett statligt, individuellt baserat program för behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka i 

USA). 170 individer deltog under en period av 30 månader i antingen Fountain Houses pro-

gram eller i PACT. Författarna skriver att båda grupperna hade goda resultat vad gäller antal 

anställningar, och att det inte fanns någon större skillnad mellan metoderna. Dock var klubb-

husmedlemmarna anställda under fler veckor per anställning och hade dessutom högre lön.   

Utifrån dessa studier framstår Fountain House rehabilitering som relativt effektiv vad 

gäller att möjliggöra för medlemmarna att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden, dock 

ifrågasätter Karlsson (2004) i vilken mån dessa resultat går att generalisera till svenska förhål-

landen eftersom arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut här. Bland annat finns det färre okva-

lificerade arbeten här, vilket enligt Karlsson (a.a.) är det den typen av arbeten som oftast 

kommer på fråga för klubbhusens medlemmar. 

Ett annat sätt att studera effekten av Fountain House är att mäta arbetsrelaterade förmågor. 

Yau, Chan, Chan, och Chui (2005) genomförde en experimentell kvantitativ studie där det 

framkom att både förmågan att utföra förelagda arbetsuppgifter och förmågan att hantera 

känslor som ångest och frustration hade ökat signifikant efter ett tolv veckor långt klubbhus-

program. 

Herman, Onaga, Pernice-Duca, Oh, och Ferguson, (2005) genomförde en kvantitativ stu-

die av upplevelsen av vad gemenskap i ett klubbhusprogram innebar. Metoden som användes 

var ”concept mapping”. Koncept som medlemmarna identifierade och menade bidrog till ge-

menskapen var: tillfrisknande, sociala relationer, medlemskapet och arbetsuppgifter och regler 

(a.a.).  
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Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv. För att analysera resultaten har jag 

dels valt de modernistiska begreppen inklusion och exklusion som den danske socialpedago-

gen Bent Madsen beskriver dem, dels det salutogena perspektivet som har utvecklats av den 

israeliske sociologiprofessorn Aaron Antonovsky. Det salutogena perspektivet innefattar 

bland annat begreppen känsla av sammananhang (KASAM) och gränser. Avslutningsvis mo-

tiveras varför just dessa teorier valts till denna studie. 

Inklusion och exklusion 

Madsen (2006) använder sig av den tyske sociologen Luhmanns
*
 förklaringsmodell för be-

greppen inklusion och exklusion. Att vara inkluderad beskrivs som att vara deltagare i ett visst 

socialt system, medan motsatsen, att vara exkluderad innebär att man är irrelevant för detta 

system (a.a.). För att vara inkluderad ska man ha kännedom om systemets koder samt kunna 

uppträda i för systemet relevanta roller. Dessa roller benämns sociala adresser (a.a.). 

Madsen (a.a.) skriver att eftersom människor är deltagare i vissa sociala system medan de 

är irrelevanta för andra är de både exkluderade och inkluderade på samma gång. Detta är nå-

got som innefattar alla människor. Men om en människa är exkluderad från viktiga delsystem 

som till exempel arbetsmarknaden riskerar den också att nekas tillträde även på andra områ-

den (a.a.). Hon kan då riskera att upphöra att existera som social varelse i samhället eftersom 

hon inte kan iakttas av något socialt system. Utifrån detta resonemang drar Madsen (a.a.) slut-

satsen att inklusion förutsätter inklusion. För att kunna tas upp i ett socialt system måste man 

alltså redan vara inkluderad i ett annat system. 

Madsen (a.a.) skriver att skapandet av gemenskaper är ett sätt för individer att skapa 

trygghet, det blir en sorts kollektiv försäkring mot individuell olycka. Dessa gemenskaper 

kallar han riskgemenskaper. Socialt deltagande blir därmed ett sätt att skapa färdigheter som 

förknippas med normalitet och inklusion. Vidare skriver Madsen (a.a.) att det moderna sam-

hället avkräver sina medborgare att delta i ett livslångt inklusionsarbete som innebär att vara 

på rätt plats vid rätt tidpunkt. Den som inte är förmögen till detta riskerar att exkluderas (a.a.). 

                                                 
*
 Jag har inte lyckats hitta någon text av Luhmann som beskriver hans syn på inklusion och exklusion. 
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Det salutogena perspektivet  

Det salutogena perspektivet fokuserar, enligt Antonovsky (2005), på vilka faktorer som be-

främjar och vidmakthåller hälsa, snarare än på vilka faktorer som orsakar sjukdom. Han skri-

ver att perspektivet innebär att försöka förstå var en människa befinner sig utifrån ett kontinu-

um som rör sig mellan polerna friskt och sjukt, detta i motsats till det patogena synsättet som 

beskriver människor som antingen friska eller sjuka.  

Känsla av sammanhang 

Begreppet (KASAM) beskriver, enligt Antonovsky (2005), var på kontinuumet friskt - sjukt 

en människa befinner sig. Ju högre känsla av sammanhang en människa har, desto friskare är 

hon, menar författaren. KASAM består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (a.a.). 

Begriplighet utgör kärnan i KASAM och syftar till i vilken utsträckning individen upple-

ver inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara och som ordnad information (a.a.). 

Kortfattat kan komponenten sägas beskriva i vilken grad individen förstår och kan förklara 

världen denne lever i (a.a.). 

Hanterbarhet förklarar, enligt Antonovsky, (a.a.) till vilken grad en individ upplever att 

denne har resurser till sitt förfogande att hantera de situationer som denne ställs inför. Förfat-

taren skriver att det både kan handla om egna resurser och resurser som kontrolleras av andra 

människor i omgivningen, som individen upplever som pålitliga. En hög känsla av hanterbar-

het innebär att individen inte känner sig som ett offer för sina omständigheter, att denne är 

medveten om att problem visserligen kan uppstå, men att det finns en tilltro till att problemen 

kommer att klaras av (a.a.).  

Meningsfullhet  är KASAMs motivationskomponent (a.a.). Den beskriver hur utvecklad 

individens behov och förmåga att uppleva sig som delaktig och känslomässigt engagerad är. 

Ett högt värde på komponenten meningsfullhet innebär en förmåga att se på krav som utma-

ningar värda investering och engagemang (a.a.).   

Gränser 

Gränsbegreppet innebär enligt Antonovsky (2005) att individer sätter upp gränser mot sin 

omvärld. Det som finns innanför gränsen är det som anses vara betydelsefullt. Detta innebär 

att en individ inte behöver uppleva att allt i livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt 
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utan bara det som finns innanför dennes gränser (a.a.). Dock kan även det som finns utanför 

gränserna påverka individens liv i viss utsträckning. Exempel på detta kan vara samhällsför-

ändringar som ofta berör alla människor (a.a.). Om dessa gränser är snäva eller vida kan, en-

ligt författaren, variera för olika människor liksom samma människa kan ha olika gränser på 

olika områden. Enskilda individer kan också vidga och snäva in gränser, tillfälligt eller per-

manent (a.a.).  

KASAM-förhöjande erfarenheter 

Genom att en individ förstärker sin KASAM rör han sig mot den friska polen på ovan nämnda 

kontinuum (a.a.). Detta är dock både svårt och tidskrävande eftersom en individs KASAM 

enligt författaren är en konsekvens av en hållning till världen som ofta formats under årtion-

den. Antonovsky (a.a.) skriver att en traditionell terapeut - klient relation sällan är tillräcklig 

för en varaktig förhöjning av KASAM. För att skapa en sådan förändring krävs att människors 

reella livsvillkor förändras och att denna förändring upprätthålls över tid (a.a.).  

Motivering till teorival 

Gruppen människor med psykisk ohälsa är i stor utsträckning exkluderad från centrala arenor 

i samhället som till exempel arbetsmarknaden (SOU 2006:100). Fountain House arbetar för 

att motverka detta (Karlsson, 2008). En intressant fråga kan därför vara om medlemmarna 

beskriver att verksamheten på Fountain House underlättar framväxandet av det som Madsen 

(2006) beskriver som social inklusion. 

Eftersom Fountain House strävar efter att förstärka det friska hos sina medlemmar (Karls-

son, 2008) kan det vara intressant att se hur medlemmarnas beskrivningar av sitt hälsotillstånd 

överensstämmer med Antonovskys salutogena perspektiv. 

En övergripande fråga kan också vara om det går att se ett samband mellan social inklu-

sion och förstärkt KASAM utifrån verksamheten på Fountain House. 

Metod 

I detta kapitel beskrivs hur jag har gått till väga i uppsatsarbetet. Kapitlet inleds med en be-

skrivning av den narrativa metoden, därpå följer en redogörelse för min vetenskapsfilosofiska 

position. Vidare beskrivs hur studien har genomförts och hur materialet bearbetats och analy-
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serats. Därefter diskuteras validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och de etiska överväganden 

som gjorts i studien.   

Den narrativa metoden 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie utifrån narrativ metod. Den narrativa metoden tar sin 

utgångspunkt i att studera berättelser för att förstå människor och mänskligt samspel (Larsson, 

Sjöblom och Lilja, 2008). Det finns dock ingen entydig definition av vad det narrativa be-

greppet betyder och inte heller något självklart sätt som narrativ forskning ska bedrivas på 

(a.a.). Ett sätt att bedriva narrativ forskning är att låta en eller flera personer berätta utifrån ett 

specifikt tema varpå intervjumaterialet struktureras till en berättelse som sedan kan analyseras 

på en rad olika sätt (Johansson, 2005). En fördel som den narrativa metoden har är, enligt Ri-

essman (2008), att den inte fragmenterar intervjumaterialet i kategorier, vilket hon menar ofta 

är fallet i annan kvalitativ metod. Hon skriver att den narrativa analysen möjliggör för läsaren 

att få en mer komplex bild av respondentens berättelse och därmed att göra sina egna tolk-

ningar. Narrativ metod har fått genomslag i forskningen i socialt arbete, vilket enligt Riess-

man (2002) beror på att metoden kan bidra till förståelse av marginaliserade individer och 

grupper i samhället. Min tanke med att välja just narrativ metod för denna studie är att läsaren 

ska få en möjlighet att tillgodogöra sig medlemmarnas berättelser på ett sätt som kan öka för-

ståelsen för människan bakom orden. 

Vetenskapsfilosofisk position 

Jag har valt en hermeneutisk position för denna studie. Enligt det narrativa synsättet ger den 

berättelse respondenten berättar för intervjuaren inte otolkade beskrivningar, utan allt som 

berättas är påverkat av respondentens eget inre kognitiva filter (Larsson m.fl., 2008). I detta 

fall blir det fråga om en sorts dubbel hermeneutik, eftersom jag som forskare kommer att först 

försöka förstå respondentens tolkningar och sedan tolka dem (a.a.). 

Litteratursökning 

Jag har sökt litteratur inom områdena psykiatri, psykiatrisk rehabilitering och Fountain House. 

Dessutom har jag sökt litteratur om de teoretiska begreppen inklusion och exklusion samt om 

Antonovskys salutogena perspektiv. 
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Första steget i mitt sökande var Fountain Houses egna hemsidor, de svenska samt de in-

ternationella. Sedan har jag sökt i Bibliotekskatalogen Substansen och på Libris. Dessutom 

har jag sökt i databaser. Genom sökmotorn CSA har jag gjort simultana sökningar i data-

baserna ASSIA (Applied Social Sciences Index and Abstracts), Communication Abstracts, 

Criminal Justice Abstracts, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, PAIS Interna-

tional, PILOTS Database, PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycINFO, Social Services Ab-

stracts och Sociological Abstracts. Jag har också använt mig av referenslistor i den litteratur 

jag har haft tillgång till. Sökord har varit: “clubhouse”, “Fountain House”, “mental illness”, 

“psyciatric rehabilitation”, “psycological health”, “psychosocial rehabilitation”, “SOC” och 

“inclusion and exclusion”. 

Studiens genomförande 

Respondenternas antal 

I denna studie intervjuas endast tre respondenter. Skälet till detta är flera. För det första syftar 

den narrativa metoden snarare på att utforska på djupet än att generalisera utifrån ett stort an-

tal respondenter (Riessman, 2008). För det andra är den narrativa analysen mycket tidskrä-

vande (Larsson m.fl., 2008). Jag har därför valt att säga mycket om få, istället för lite om 

många. Genom att bara presentera tre narrativa berättelser har jag också haft möjlighet att ge 

varje respondents berättelse ett större utrymme i den skrivna texten. 

Urval och tillträdesprocess 

Mitt urval har gjorts bland medlemmarna i Fountain House Stockholm. Urvalskriteriet har 

varit ett års medlemskap i Fountain House. Tillträdesprocessen har gått till så att jag skickade 

ett mejl till Fountain House där jag presenterade mig själv och min studie. Medlemmarna i 

Fountain House beslutade på ett av sina husmöten att jag skulle få göra intervjuer med husets 

medlemmar. Jag fick en kontaktperson, klubbhuschefen Björn Asplund, och han föreslog att 

jag skulle komma och presentera min studie på ett husmöte. Efter min presentation (se bilaga 

1) där cirka 40 medlemmar närvarade inbjöds de medlemmar som var intresserade av att vara 

med i studien att kontakta mig. Detta resulterade i att två medlemmar anmälde sitt intresse. 

För att uppnå det antal medlemmar jag önskade intervjua, tre, satte jag upp en lapp där jag 

återigen beskrev min studie, varpå ytterligare en medlem anmälde sitt intresse (se bilaga två). 

Proceduren att presentera min studie och sedan låta medlemmarna självmant kontakta mig 
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motiverades av en önskan att hitta de medlemmar som verkligen var villiga att berätta om sina 

liv. Det gjordes inga försök att sprida urvalet efter variabler som kön och ålder eftersom det 

inte skulle gå att generalisera skillnader i resultaten då endast tre respondenter intervjuades.  

Den narrativa intervjun 

I denna studie användes en narrativ intervjumetod.  Den narrativa forskningsintervjun har som 

syfte att respondenten berättar så mycket som möjligt, vilket får följder för hur intervjun läggs 

upp (Hyden, 2008). Hyden (a.a.) förespråkar öppna frågor och att forskaren under intervjun 

ger respondenten möjlighet att berätta. En tyst intervjuare ger enligt författaren utrymme för 

den intervjuade att ta plats. Det kan dock vara viktigt även för den narrativa intervjuaren att få 

svar på frågor som ålder och bakgrund, men dessa frågor bör i möjligaste mån sparas till i 

slutet av intervjun (a.a.). 

Intervjuns genomförande 

Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide bestående av lista med frågor upp (se bilaga 3). 

Dessa frågor ställdes dock inte rakt ut i intervjusituationen utan intervjun fördes som ett sam-

tal där respondenterna uppmanades att berätta om hur de upplever verksamheten på Fountain 

House. Intervjun formades sedan av respondentens berättelse. Under intervjun tolkades re-

spondentens berättelse och utifrån denna tolkning skapades följdfrågor enligt Kvales instruk-

tioner (1997). I slutet av intervjuerna kontrollerades att alla de frågor som funnits med i inter-

vjuguiden diskuterats. Ingen tidsram sattes upp, vilket ledde till att de tre intervjuerna blev 

olika långa (30, 60 respektive 90 minuter). Detta kan ha påverkat resultatet. Kvale (a.a.) skri-

ver att det är viktigt att intervjun genomförs på en lugn och ostörd plats där respondenten 

känner sig trygg. Samtliga respondenter ville att intervjun skulle genomföras på Fountain 

House. Vi blev anvisade rum av klubbhuschefen Björn Asplund. Vid samtliga intervjuer blev 

vi dock störda vid ett antal tillfällen av andra medlemmar, som inte sett eller ignorerade de 

upptagetskyltar som satts upp, och därför öppnade dörren utan att knacka. Vid en intervju, den 

som varade i 30 minuter, blev intervjun störd fem gånger. Alla respondenter tillfrågades om 

de upplevde detta som störande, vilket de sa att de inte gjorde. Detta innebär naturligtvis inte 

att det inte kan ha påverkat resultatet. 

Intervjuerna inleddes med att jag som intervjuare presenterade mig och min studie. Sedan 

informerades respondenterna om att intervjun togs upp digitalt med hjälp av mp 3-spelare, 
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och att de när de ville kunde avbryta intervjun. Respondenterna informerades också om be-

gränsningar i deras anonymitet (se etikavsnittet). 

Uppföljning av intervjuerna 

När intervjumaterialet hade transkriberats och sammanställts erbjöds respondenterna att läsa 

det. Det skickades till dem via mejl. Sedan erbjöds respondenterna ett nytt intervjutillfälle 

vilket dock inte utnyttjades utav respondenterna. Däremot gjorde två av dem korrigeringar i 

sina berättelser via mejl. Att få ta del av intervjumaterialet ger respondenterna tillfälle att kor-

rigera och komplettera sin berättelse utifrån intervjumaterialet (Johansson, 2005). Dessutom 

var det motiverat utifrån etiska överväganden (se etikavsnittet).  

Bearbetning och analys av data 

Transkriptionen av intervjuerna gjordes av mig och i sin helhet, vilket innebar att även mel-

lanord som ”ah” och ”mm” nedtecknades, liksom avvikande ljud som skratt och höjd röst. 

Paus markerades med punkter. Den skrivna texten lästes sedan igenom ett flertal gånger.  

Narrativa berättelser kan analyseras på ett flertal sätt. Grovt sett kan en indelning göras ut-

ifrån om materialet analyseras utifrån innehåll, form eller både och (Johansson, 2005). Denna 

studie analyseras utifrån innehåll. Det övervägande skälet till detta val är att jag som författare 

inte anser att mina lingvistiska kunskaper är tillräckliga för en analys av form. Johansson 

(a.a.) föreslår att forskaren efter några genomläsningar väljer ut ett antal teman som sedan 

följs igenom intervjun. De teman som här valdes ut var studiens frågeställningar. Utifrån des-

sa teman gjordes sedan en narrativ strukturering (Kvale, 1997), vilket innebär att materialet 

sätts ihop till en berättelse. I denna studie presenteras varje respondents berättelse i ett eget 

stycke som sedan tolkas. De tre berättelserna analyseras sedan gemensamt utifrån tidigare 

forskning och valda teorier. Därefter besvaras studiens tre frågeställningar och en återanknyt-

ning till studiens syfte sker. 

Utgångspunkt för analysen är en så kallad dubbel hermeneutik där respondentens utsagor 

ses som dennes tolkning av verkligheten, som sedan tolkas av forskaren (Larsson m.fl., 2008). 

Författarna för ett resonemang kring analys utifrån en tilltrons hermeneutik där forskaren ut-

går från det budskap respondenten vill förmedla, detta till skillnad från misstankens hermene-

utik där forskaren istället försöker demaskera och hitta undermeningar i intervjumaterialet. 

Denna studie har på grund av etiska skäl analyserats endast utifrån tilltrons hermeneutik. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet 

Enligt Kvale (1997) handlar validitet i kvalitativ forskning om i vilken utsträckning en studie 

verkligen undersöker det den säger sig undersöka. För att kunna göra detta krävs att forskaren 

inte bara validerar sin slutprodukt utan kontinuerligt validerar varje steg i sin undersökning 

(a.a.). 

Ett grundantagande som Riessman (1993) gör för validering i narrativ metod är att den 

inte har som avsikt att söka en sanning, utan snarare strävar emot att pröva analysens trovär-

dighet. För att kunna utveckla en lämplig strategi för en sådan validering har jag använt mig 

av några av de kriterier som hon (a.a.) skriver att hon anser är lämpliga för utvärdering av 

narrativ metod. Ett av dessa kriterier är frågan huruvida analysen framstår som övertygande 

för studiens läsare. För att läsaren ska kunna avgöra detta föreslår Riessman (a.a.) att texten 

ger en god beskrivning av respondentens berättelse, vilket enligt henne inkluderar en mängd 

citat. I denna studie har jag därför valt att ta med ett antal kortare och längre citat för att läsa-

ren sedan själv ska kunna avgöra om den analys jag gör framstår som rimlig. Ett annat kriteri-

um för validitet i narrativ forskning är att undersöka hur väl analys och tolkningar överens-

stämmer med det respondenten har haft som avsikt att förmedla, vilket kan göras genom att 

materialet återförs till respondenten (a.a.). Detta har skett i denna studie. Det tredje av Riess-

mans (a.a.) kriterium som jag har använt mig av är sammanhang; genom att göra en narrativ 

strukturering av respondenternas berättelser har förhoppningsvis en meningsfull och samman-

hängande bild presenterats där läsaren har möjlighet att värdera både hur väl de olika delarna 

hänger ihop och hur väl berättelsen överensstämmer med tidigare forskning på området. 

Larsson m.fl. (2008) skriver att narrativ analys har en hög intern validitet genom de in-

formationsrika beskrivningarna, men en låg extern validitet eftersom det inte framkommer hur 

pass typiska dessa berättelser är. Författarna föreslår en kombination av narrativa och kvanti-

tativa studier för att nå en ökad evidens. Detta har inte kunnat göras inom ramen för denna 

studie. 

En fråga angående denna studies validitet är om, och i sådant fall i vilken utsträckning, re-

spondenterna har påverkats av att de har känt en lojalitet med Fountain House, vilket kan ha 

medfört att de inte har velat säga något som kan uppfattas som en kritik av verksamheten. För 

att motverka detta informerade jag samtliga respondenter om att denna studie inte är någon 

utvärdering av själva verksamheten på Fountain House.  
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En annan faktor som kan ha påverkat validiteten är om respondenten känt ett behov av att 

framställa sig själv på ett särskilt sätt i och med att undersökningen kan komma att läsas av 

andra medlemmar i Fountain House. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten avgör studiens tillförlitlighet (Kvale, 1997). Slump och slarvfel är vanliga orsa-

ker till bristande reliabilitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2003). Reliabilite-

ten bör uppmärksammas under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997). 

Kvale (1997) beskriver ett problem som kan vara relevant för denna studies reliabilitet: 

oavsiktliga ledande frågor. Vid transkriberingen av intervjuerna upptäckte jag att jag vid flera 

tillfällen ställt följdfrågor som skulle kunna uppfattas som ledande. Svaren på dessa frågor 

togs dock inte med i undersökningen men det kan vara så att även andra följdfrågor jag ställt 

kan ha påverkat respondentens berättelse och därmed reliabiliteten.  

Transkriptionen av intervjuerna gjordes så snart som möjligt efter intervjutillfället för att 

motverka slarvfel. Vid ett par tillfällen var enstaka ord ohörbara, vid dessa tillfällen togs hela 

meningen bort från materialet.  

Generaliserbarhet  

Det är inte möjligt att bedöma statistisk generaliserbarhet utifrån kvalitativ metod (Kvale, 

1997). Dock kan en analytisk generalisering göras, vilket innebär att det är möjligt att göra en 

bedömning av vad, utifrån en undersökning, som kan komma att hända i en annan situation 

(a.a.). Denna form av generalisering bygger enligt författaren på en påståendelogik som kan 

baseras på teorier. För att kunna göra detta krävs att forskaren har presenterat sina argument 

på ett klart och tydligt sätt för att läsaren själv ska kunna avgöra generaliserbarheten (a.a.).  

Genom att presentera mitt material som narrativt strukturerade berättelser, som jag sedan 

analyserar efter valda teorier ges läsaren en möjlighet att själv kunna bedöma i vilken ut-

sträckning den anser mina resultat och analyser vara generaliserbara. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras från studiens planering och genom hela arbetsprocessen, och 

innan studien påbörjas bör forskningskravet vägas mot individskyddskravet (Esaiasson m.fl., 

2003). Detta innebär att en övervägning ska göras mellan den tänkbara vinsten i ökad kunskap 
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och risken att individen ska drabbas av någon form av skada.  Enligt Vetenskapsrådets forsk-

ningsetiska principer kan ett grundläggande individskyddskrav konkretiseras i fyra huvud-

krav: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (a.a.). 

Nedan följer en beskrivning över de etiska överväganden som har gjorts i denna studie. 

Innan denna studie gjordes kunde jag konstatera att de etiska överväganden som behövde 

göras var många och svåra. Ett skäl till detta var vald metod i relation till verksamheten på 

Fountain House. Enligt Larsson och Goldberg (2008) får etiska principer en särskilt stor bety-

delse i narrativ forskning eftersom de berättelser som framkommer under intervjuerna kan 

medföra att psykiskt smärtsamma teman aktualiseras. Medlemmarna på Fountain House är 

också en utsatt och känslig grupp (Meeuvisse, 1997). En annan komplicerande faktor var att 

medlemmarna på Fountain House känner varandra och det därför är fullt möjligt att andra 

medlemmar kan förstå vilken medlem som beskrivs i texten. 

Mitt första steg var att diskutera nämnd problematik med min kontaktperson, klubbhus-

chefen Björn Asplund. Han sa sig vara av åsikten att varje medlem har och kan ta sitt eget 

ansvar för konsekvenserna av sitt deltagande i studien. Genom att de respondenter som har 

deltagit i studien alla aktivt sökt upp mig kan risken för att någon har ställt upp för att den 

upplevt sig vara tvingad ha minskat. 

Innan intervjuernas början informerades respondenterna utifrån informationskravet (Esai-

asson m.fl., 2003) om undersökningens syfte, hur resultaten kommer att användas och att de 

när de vill kan avbryta sitt deltagande i studien. Dessutom informerades respondenterna om 

att formen för studien medför ovan nämnda begränsningar i konfidentialitetskravet (a.a.). En-

ligt Kvale (1997) bör samtycke inhämtas skriftligt innan publicering när den här typen av 

problem uppstår. Detta har också skett via mejl.   

Enligt Larsson och Goldberg (2008) berättar ofta respondenter mer än de från början 

tänkt. Uppföljningen som gjordes till intervjuerna i denna studie hade bland annat som avsikt 

att ge respondenterna möjlighet att själva välja om materialet skulle publiceras. Vid denna 

uppföljning tillfrågades också de två respondenter som inte har svenska som modersmål om 

de ville att jag skulle korrigera språkfel i deras citat, vilket de ställde sig positiva till.  

Nyttjandekravet innebär att materialet endast ska användas till forskning (Esaiasson m fl, 

2003). Fountain House publicerar ibland texter av denna typ på sin hemsida vilket samtliga 

respondenter har informerats om och ställt sig positiva till. 

Under intervjuerna undveks frågor om respondenternas personliga upplevelser av sin 

eventuella psykiska ohälsa för att minska risken att aktivera smärtsamma upplevelser.  
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Som tidigare nämnts analyseras materialet utifrån det som Larsson m.fl., (2008) beskriver 

som tilltrons hermeneutik eftersom jag inte anser att min hantverksskicklighet (Kvale, 1997) 

är tillräckligt stor för att bedöma i vilken utsträckning en kritisk granskning skulle riskera att 

skada mina respondenter. Individskyddskravet vägde här, enligt min bedömning, tyngre än 

forskningskravet (Esaiasson m.fl., 2003). 
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Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer först respondenternas berättelser, som har strukturerats utifrån inter-

vjuerna, att presenteras. Varje berättelse inleds med en kort beskrivning av respondenten. Ef-

ter varje berättelse följer min tolkning av den, resultaten analyseras också utifrån uppsatsens 

teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Tolkning och analys har gjorts med studiens frå-

geställningar som utgångspunkt. Efter blocket med respondenternas berättelser och dess tolk-

ningar kommer de tre frågeställningarna att besvaras var och en för sig. I denna del kommer 

också respondenternas berättelser kopplas samman och i viss mån jämföras med varandra. 

Respondenternas namn är fingerade. I samband med uppföljningen erbjöds de att själva välja 

namn, vilket utnyttjades av två respondenter. Fjäril och Toy. 

Fjärils berättelse 

Fjäril är en ensamstående kvinna i 40-årsåldern som kom till Sverige för snart 20 år sedan. 

Hon har två barn som för närvarande bor hos sin pappa. Hon har tidigare arbetat många år 

inom äldreomsorgen, dock säger hon att hon inte kan göra det längre eftersom kroppen inte 

orkar med. Att få ett arbete är något Fjäril beskriver som prioritet nummer ett. 

Fjäril börjar med att säga att hon egentligen inte har några psykiska problem, utan att hen-

nes grundläggande problematik är social och ekonomisk. Hon upplever en stor ensamhet se-

dan barnen flyttat till pappan. Att barnen flyttat beror enligt Fjäril på att han bor i hus medan 

hon bor i en liten lägenhet, och att han har bättre ekonomi. Fjäril säger att hennes problem 

förstärktes när hon blev arbetslös och sedan utförsäkrad från a-kassan. Hon berättar även att 

hon upplevt sig ”mobbad” på sin arbetsplats och att hon försökt ta upp det med chefen, men 

att hon inte blivit lyssnad på. Fjäril säger att oron för ekonomin och ensamheten medförde att 

hon hamnade på psykiatrisk avdelning sommaren 2006.  

Fjäril: Mm… det är så här att för två år sedan 2006 hände det en olycka hos mej så 

hamnade jag på psyket en sommar… så där… fast jag känner fortfarande… jag har 

inga psykiska problem.  

Intervjuare: Näe. 

F: Utan mest ekonomiska, jag var arbetslös i två år, sökte massor av jobb, fick ingen-

ting.  
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I: Näe. 

F: Till slut stod jag där, a-kassan tog slut, okej, inga pengar ingenting… hur ska jag 

betala hyran och allt… så kraschade jag bara. 

I: Aa. 

F: Och så hamnade jag på psyket i två månader och dom provade alla mediciner på 

mej, antidepressiva, för att lugna ner mej, men jag var uppe i varv… och… hur ska jag 

leva, jag har inga pengar.  

I: Mm. 

F: Och jag har sökt massor med jobb, vad händer med mej? 

Fjäril tillbringade två månader på den psykiatriska avdelningen. Hon berättar att hon visserli-

gen hade varit uppe i varv men att hon inte riktigt förstod vare sig varför hon togs in från bör-

jan eller varför hon sedan skrevs ut. Hon upplevde inte att hon mådde bättre efter vården, och 

hon tycker inte att hon fått hjälp med det hon beskriver som sin egentliga problematik, det 

sociala och ekonomiska. Däremot uppskattade hon att det fanns människor att prata med på 

avdelningen och beskriver att det var svårt för henne att skickas hem till samma ensamhet och 

besvärliga ekonomiska situation som hon hade lämnat två månader tidigare. 

Fjäril ger utryck för att hon inte vet hur hon ska lösa sin livssituation. Hon använder sig 

ofta av fraser som ”Vad ska jag göra?” och ”Hur ska det gå för mig?” Hon säger att hon är 

mycket besviken på psykiatrin. Hon menar att de bara sitter och pratar en stund, och sedan går 

igen utan att egentligen ha hjälpt henne. De lovar saker som de sedan inte håller. Ett annat 

problem Fjäril beskriver är att de säger att hon är psykisk sjuk och att detta är vad hon behö-

ver hjälp med, vilket gör att hon upplever att det i deras ögon alltid blir de som har rätt och 

hon som har fel. Hon har även klagat på sin kontaktperson och bett om att få byta, men detta 

har enligt henne endast medfört att hon har setts som besvärlig och otacksam. 

Fjäril: Men, ah, vi ska träffas imorgon, och jag är jättenervös, sitta med två stycken 

som tycker, ah, att jag är otacksam och att dom har ställt upp mycket på mig… oh… 

jag blir jättenervös just nu… jag var inte alls sådär när jag satt och pratade med folk 

förut … Men nu, jag känner att dom har krossat mig, ah… och jag blir nervös så jag 

har bett en kompis hänga med, faktiskt. 

Intervjuare: Mm. 

F: Jag orkar inte sitta ensam med dom för dom säger att jag har psykiska problem… så 

allt är mitt fel.  
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I: Mm. 

F: Dom har rätt och dom har gjort allt rätt.  

Fjäril säger att hon kom till Fountain House första gången hösten 2006. Detta på inrådan av 

psykiatrin när hon frågat hur hon skulle hantera sin ensamhet. Hennes första intryck av klubb-

huset var att många av medlemmarna verkligen hade det svårt och att hon inte förstod vad hon 

skulle göra där. Men när hon väl kom in i verksamheten upplevde hon att hon fick mycket 

hjälp och stöd, framför allt av handledarna, men hon säger också att hon kände en samhörig-

het med vissa medlemmar som hade en liknande social och ekonomisk problematik som hon 

själv. Mycket av hjälpen var rent praktisk, som att skriva ett nytt CV och att hantera datorer, 

men hon upplevde också att hon fick mycket uppmuntran som gjorde att hon orkade söka ar-

bete.  

Fjäril: Så dom hjälpte mig, vi skrev en ny ansökan och ett nytt CV och allt det där, jag 

satt bara framför datorn hela dagarna här, sökte jobb, jobb, jobb.  

Vidare säger Fjäril att just detta att ha någonstans att gå på morgonen där det finns andra 

människor är väldigt värdefullt för henne. Hon beskriver också att hon känner stor mening i 

att delta i husets inre arbete och att hon ibland har fått dåligt samvete för att hon inte är lika 

aktiv som vissa andra, men  att handledarna då säger till henne att hon gör rätt när hon fokuse-

rar på att hitta ett arbete. Fjäril berättar att hon också känner en stor mening i att stötta andra 

som kommer nya till Fountain House, ofta unga tjejer. 

Fjäril säger att hon har arbetat långa perioder sedan hon först kom till Fountain House, 

bland annat inom äldreomsorgen, men att kroppen återigen sa ifrån och att hon därför är ar-

betslös på nytt. Under den perioden hon arbetade brukade hon ibland besöka Fountain House 

för att ”prata med någon vettig människa”, vilket enligt henne var handledarna på klubbhuset. 

Att hon inte längre kan söka tunga arbeten, enligt henne, gör att det kommer att bli svårt att få 

ett nytt arbete. 

Fjäril är nu också engagerad i en radiostation som Fountain House i Stockholm driver, 

samt har nyligen skrivit en artikel för deras tidning. Hon beskriver att detta betyder mycket 

för henne eftersom det ger henne möjlighet att berätta om saker som ligger henne varmt om 

hjärtat, som mobbing på arbetsplatsen. Hon har även läst dikter i radion och pratat om sin 

diktsamling som hon har skrivit på persiska och nu håller på att översätta. Dikterna handlar 

enligt Fjäril om hennes livssituation. Hon säger att hon inte tror att hon skulle ha orkat göra 
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detta utan den hjälp och det stöd hon får på Fountain House. Hon beskriver att möjligheten att 

få berätta om sitt liv för andra ger henne bekräftelse och uppskattning.  

Fjäril: Det hjälper mig jättemycket faktiskt, jag vet inte vad jag skulle göra om inte det 

här fanns.  

När hon någon gång har varit frånvarande från Fountain House utan att meddela detta innan 

har personalen alltid ringt till henne och frågat hur hon mår, ofta flera gånger om dagen. Hon 

säger att på Fountain House har hon själv fått bestämma vad hon vill göra och hur mycket hon 

orkar. Om hon har ont en dag behöver hon inte till exempel städa. Om hon vill avsätta tid till 

egen verksamhet som att söka jobb går det också bra  -  det till och med uppskattas.  

Fjäril: Vad kan du göra idag, kan jag städa toaletterna idag, då gör jag det idag. Kan 

jag inte det idag, då gör jag det en annan dag. 

Intervjuare: Jaa. 

F: Kan jag laga maten idag, då gör jag det… kan jag… man gör det som man kan. 

I: Mm. 

F: Och man blir uppmuntrad för det man har gjort. Och det känns jättebra.  

En annan sak som Fjäril lyfter fram som betydelsefull är att ingen på Fountain House klassifi-

cerar henne som psykiskt sjuk. Hon citerar en av handledarna: ”Jag ser inget fel på dig, sök 

jobb”.  

Tolkning och analys 

Utifrån Fjärils berättelse kan hennes upplevelser tolkas som det Madsen (2006) beskriver som 

exklusion. Hon beskriver sig som utestängd från en stor del av samhällsgemenskapen. Hennes 

beskrivning av den situation hon befann sig i kan även tolkas som det Madsen (2006) beskri-

ver som ett av de starkaste uttrycken för exklusion: att individen riskerar att upphöra som so-

cial varelse. Att hon då reagerade på denna exklusion och ensamhet genom att bli så uppvar-

vad att hon till slut togs in på en psykiatrisk avdelning kan då förklaras med vad Topor (2001) 

skriver; att psykiatriska symptom kan vara missriktade försök att lösa en livsproblematik. Vi-

dare anser Topor (a.a.) att en del i en effektiv behandling är att hjälpa patienten att uppnå till-

räckligt goda materiella förutsättningar för att leva ett gott liv. Utifrån Fjärils berättelse fram-

står det som om en stor del av den besvikelse hon upplever mot samhället handlar om att hon 

inte tycker att hon fått denna hjälp. 
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Fjäril beskriver att när hon är på Fountain House, med tillgång till både gemenskap och 

handledarnas stöd, klarar hon av att vara aktivt arbetssökande. Detta kan vara ett tecken på att 

hennes förmåga till vad Antonovsky (2005) kallar ”hanterbarhet” stärks, genom att hon lyckas 

aktivera sina egna resurser och får tillgång till handledarnas resurser. Fjärils känsla av sam-

manhang kan ytterligare ha stärkts av verksamheten på Fountain House genom att hennes 

värld uppfattas som mer förnuftig, vilket är en av faktorerna för KASAM-komponenten ”be-

griplighet” (a.a.), när handledarna, till skillnad från personalen i psykiatrin, bekräftar hennes 

egen bild av sig själv som fri från psykisk ohälsa. Likaså kan det vara så att både komponen-

terna ”hanterbarhet” och ”begriplighet” (a.a) förstärks i och med att Fjäril upplever att hon får 

delta i verksamheten på Fountain House på sina egna villkor. 

Utifrån hennes berättelse framgår också att det blir en konflikt för henne i vilken utsträck-

ning hon ska involvera sig i verksamheten. Madsen (2006) använder begreppet ”riskgemen-

skaper” för att förklara att människor söker sig till varandra för att skapa trygghet. Fjäril be-

skriver å ena sidan att hon upplever sig som en del av denna trygghet, till exempel att hon 

uppskattar att handledarna ringer hem till henne när hon inte kommer till Fountain House. Å 

andra sidan säger hon att hon föredrar att umgås med handledarna och de medlemmar som har 

en liknande problematik som henne. Att hon inte anser sig själv som drabbad av psykisk ohäl-

sa kan därmed göra att hon inte riktigt identifierar sig med det Madsen (2006) kallar ”för sy-

stemet relevanta roller”, och att hon därför inte heller upplever sig själv som helt inkluderad i 

Fountain House.     

Enligt Topor (2001) är en bidragande orsak till tillfrisknande att individen själv stärker sin 

förmåga att hantera sina symptom och dess orsaker. I Fjärils fall kan det vara så att denna 

förmåga förstärks genom att hon får möjlighet att till exempel publicera artiklar i tidningen 

och läsa dikter i radio som beskriver hennes livssituation, eftersom detta, enligt henne själv, 

stärker hennes självkänsla. 

Davids berättelse 

David är en ensamstånde man i trettioårsåldern. Han berättar att han kom till Sverige år 2000, 

på grund av en kärleksrelation med en svensk kvinna som han hade träffat i sitt hemland där 

de båda läste sociologi på universitetet. Relationen höll till år 2003, då de, enligt David, skil-

des som vänner. David berättar att han en kort tid efter detta drabbades av en psykos och 

skrevs in på en psykiatrisk avdelning.  
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David säger att han blev ledsen över att han och hans flickvän skildes åt och att separatio-

nen kan ha varit en utlösande faktor till psykosen. Dock tror David att han kan ha haft några 

mindre psykoser i sin ungdom, men han fick ingen behandling för dem. David berättar att han 

tillbringade ungefär ett år på psykiatrisk avdelning och beskriver den tiden som stabil utifrån 

omständigheterna. 

Efter inskrivningen har han haft kontakt med öppenvården. Han säger att han får träffa 

dem utifrån sina egna behov. David säger sig å ena sidan vara relativt nöjd med den vård han 

har fått av psykiatrin.  Å andra sidan betonar han att det är väldigt viktigt att rätt diagnos ställs 

när en person har drabbats av psykisk ohälsa och att diagnosen sedan leder till rätt behandling, 

att det krävs en stor noggrannhet. Vid en direkt fråga om så har varit fallet för honom svarar 

han att ”det är svårt att säga”. David betonar också vikten av att vara medveten om att vården 

ges av professionella, vilket medför att den sociala biten, som David menar är väldigt viktig, 

inte får tillräckligt utrymme. David säger också att, som han ser saken, är det inte hela männi-

skan som drabbas av psykisk ohälsa; "en människa med ett visst syndrom är kanske till 70 

procent frisk". 

David säger att han för första gången kom i kontakt med Fountain House år 2005, på för-

slag från hans behandlingsansvariga inom psykiatrin. Redan en vecka efter att han varit på 

studiebesök blev han medlem och började arbeta i huset. Under ett års tid satt han i receptio-

nen, svarade i telefon och hälsade på de nyanlända. 

Han säger att han trivdes väldigt bra med det. Efter det första året fick David ett över-

gångsarbete på Täby Galopp, där han tog hand om hästarna och arbetade med banorna. Han 

uppskattade även detta arbete, trots att det inte gav så mycket pengar. Speciellt gillade han 

arbetet med djuren och samvaron med de övriga medlemmarna från Fountain House som ock-

så jobbade där. Efter arbetet på Täby Galopp, säger David, kände han sig redo för att göra ett 

försök att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Han fick ett arbete på heltid på ett la-

ger. Dock avlönades han av Samhall vilket innebär att han egentlig mening inte var inne på 

den reguljära arbetsmarknaden, trots detta sa han sig vara nöjd med detta arbete. Efter en tid 

slutade han tillfälligt eftersom hans hälsostånd förändrades.  Men när denna intervju genom-

fördes var det i stort sett klart att han skulle få komma tillbaka till lagret, också i framtiden 

kommer hans lön att betalas av Samhall. 

David: Du vet… jag ser det så här… grunden som vi har över huvud taget är att vi är 

människor. 

Intervjuare: Jaa.  



 34 

D: Ja, det är mänskligt att göra misstag. 

I: Mm. 

D: Det är mänskligt att bli sjuk. 

I: Mm. 

D: Det är mänskligt att… uppleva rädsla.  

I: Ja. 

D: Det är mänskligt att… få hjälp. 

I: Mm. 

D: Så Fountain House har betytt en bro. 

I: Ja. 

D: Där människor kan få ett… eh… ombudsmän, där människor kan få en handledare 

och stöd, där människor kan tala med högsta chefen och han svarar, där människor får 

ett vänligt bemötande och ett socialt nätverk, äter frukost tillsammans, lunch tillsam-

mans, middag tillsammans, har aktiviteter tillsammans, gör utflykter. 

David säger att Fountain House för honom är en plats där han kan uppleva gemensamhet, 

både i arbete och på fritiden. Han betonar särskilt betydelsen av att man äter måltider tillsam-

mans. David säger också att han känner sig välkommen sedd och bekräftad på Fountain Hou-

se. Stödet från handledarna framstår också som viktigt för David, liksom att självkänslan 

stärks av de gemensamma aktiviteterna på klubbhuset. David säger att under den tid han arbe-

tade på lagret fortsatte han att komma till Fountain House när han hade möjlighet, för det so-

ciala umgängets skull. 

David: Att det finns ett stöd och en bro som människor kan vandra igenom för att hitta 

sej själva, så att dom kan bygga upp självkänslan. 

 

David: Men en grundläggande sak är att man hittar likasinnade och att man hittar sej 

själv och att man är medveten om sin… att man är medveten och att man kan ta en li-

ten utmaning 

Intervjuare: Ja. 

D: Kan man klara Fountain House, rutinerna och aktiviteterna, och anpassa sej till 

omgivningarna… anpassa sitt tankesätt och sina känslor och kunna förlåta, vara trevlig 

och snäll mot andra. 
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I: Mm. 

D: Och bemöta alla som kommer med ett trevligt leende, då kan man få ett gensvar 

som hjälper en att klara en del i livet. Det är min upplevelse.  

Tolkning och analys 

Davids berättelse kan tolkas som att han i stort har accepterat den biologiska synen på psykisk 

ohälsa och att har samarbetat med samhällets vårdinstanser, men att detta inte har varit till-

räckligt för hans tillfrisknande. Utifrån Davids beskrivning framstår det som om verksamhe-

ten på Fountain House har varit ett komplement till den traditionella vården (SOU 2006:100). 

David betonar att gemenskapen på Fountain House har varit viktig för honom  -  att man 

till exempel arbetar och äter tillsammans. Därigenom framstår verksamheten, som han beskri-

ver den, som familjelik (Meeuwisse, 1997), och det är tänkbart att relationen till själva klubb-

huset för David fungerar som det Topor (2001) benämner ”stabila relationer”. Även om med-

lemmarna kan bytas ut efter hand finns ändå organisationen Fountain House kvar.   

Davids beskriver sitt deltagande i klubbhusets verksamhet på ett sätt som till stor del 

överensstämmer med den utstakade linje som Fountain House, enligt Karlsson (2008), har 

utvecklat; medlemmen börjar med att arbeta inne i huset, för att sedan, via ett övergångsarbe-

te, söka sig till den reguljära arbetsmarknaden. Detta kan tolkas som att den inklusion David 

upplever på Fountain House kan leda till en inklusion även på arbetsmarknaden, vilket bekräf-

tar Madsens (2006) påstående att inklusion är en förutsättning för inklusion. Även om David 

är avlönad av Samhall, och arbetet som tidigare nämnts inte är ett arbete på den reguljära ar-

betsmarknaden, så säger David själv att han anser att han har ett riktigt arbete. 

David ger uttryck för att Fountain House har betytt en bro för honom, vilket kan tolkas ut-

ifrån KASAM:s komponenter ”begriplighet” och ”hanterbarhet” (Antonovsky, 2005). Som 

han beskriver verksamheten innebär att ”vandra över bron” att hitta sig själv, och därigenom 

göra sin värld mer begriplig (a.a.). Han säger också att deltagandet i verksamheten på Foun-

tain House rent konkret har inneburit hjälp och stöd av handledare och ombudsmän, vilket kan 

ha bidragit till att stärka hans förmåga att hantera sin verklighet (a.a.). 

Även om David säger att han i stort tycker att vården inom psykiatrin har varit till hjälp, 

ger han också uttryck för en viss osäkerhet huruvida han alltid har fått rätt behandling. Detta 

kan tolkas som att han inte riktigt har möjlighet att själv avgöra det, då behandlingsansvaret 

ligger hos läkarna. Eftersom detta är något han själv tar upp under intervjun kan det vara ett 
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tecken på att den delen av hans värld i viss mån blir obegriplig för honom, och därmed mins-

kas hans känsla av sammanhang (a.a.).  

Davids beskrivning av att en människa som har ett visst symptom faktiskt kan vara till 

70 procent frisk kan ses som ett uttryck för ett salutogent tänkande (a.a.), och skulle därmed 

kunna vara en bidragande orsak till att han samtidigt kan tillgodogöra sig den offentliga vår-

den och Fountain House, att han kan se att han både är sjuk och frisk samtidigt (a.a.). Detta 

skulle kunna ses som att den sjuka sidan behöver tas om hand för att han ska kunna använda 

den friska sidan i rehabiliteringen på Fountain House, och därmed röra sig mot den friska po-

len på ett kontinuum mellan ”frisk” och ”sjuk” (a.a.).  

Toys berättelse 

Toy är en man runt 50 år som härstammar från Norrbotten och har bott i Stockholm sedan 

1991. Han flyttade till Stockholm på grund av att han inte fick gå Arbetsförmedlingens kock-

utbildning, som han ville gå. Tidigare har Toy arbetat med en rad olika saker. Bland annat 

säger han att han arbetade inom idrottsrörelsen och som springvikarie i skolor. Flytten till 

Stockholm blev, enligt Toy, inte vad han hoppats: ”Istället för guld och gröna skogar blev det 

katastrof." 

Toy säger att han hamnade i dåligt sällskap. Han hade också svårt att få arbete. Han be-

skriver det som en ond spiral som ledde till missbruk, och så småningom till psykisk ohälsa.  

Toy: Men ofta så leder arbetslöshet… det kan leda till missbruk och… ja… sen och 

arbetslöshet och missbruk, det kan leda till bostadslöshet och sen kan det också leda 

till att din ekonomi kraschar.  

Intervjuare: Mm. 

T: Och allt det här, du vet… det är evidensbaserat, det kan leda till att man hamnar i 

psykoser.  

Toy fick kontakt med psykiatrin genom polisen efter en konflikt med sin hyresvärd, då dom-

stolen beslutade att han skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Han säger att han 

hade velat ha hjälp tidigare, men att han varken hade fått hjälp mot sitt missbruk eller sin psy-

kiska ohälsa. Han berättar att det i stort sett hade varit omöjligt för honom att få vård inom 

psykiatrin innan han hamnade på rättspsykiatriska enheten. Efter en tid slussades han vidare 

till Ytterö behandlingsenhet, och han är i stort sett positiv till den vård han fick där.  
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Toy: Ja, för mig har behandling  ju varit bra eftersom jag… som dom brukar säga, jag 

har varit en bra patient. 

Efter behandlingen på Ytterö har Toy haft flera olika boenden. Det som har fungerat är 

Stockholms stadsdelsnämnds projekt Trappan, som först gav honom ett rum på ett hotellhem, 

och sedan en försökslägenhet, som han är mycket nöjd med. Om allt går bra kommer Toy att 

skriva kontrakt på lägenheten till midsommar 2009. Toy berättar att han nu börjar avveckla de 

stödkontakter han har haft tillgång till under de senaste åren. 

Toy: I juni i år då så började vi dra upp riktlinjer för den här skilsmässan (skratt) från 

stadsdelsnämnden och landstinget, å, å,… och nu i veckan som gick så har vi skilt oss 

från landstinget och behandlingsenheten. 

Toy säger att han är mycket nöjd med den återhämtning han har gjort sedan han kom i kontakt 

med psykiatrin för tre år sedan, men han beskriver det som en process som måste få ta tid och 

som inte riktigt är färdig än. Han betonar också att det är viktigt att den hjälp som ges till per-

soner med psykisk ohälsa håller tillräckligt hög kvalitet; att vårdpersonalen är experter  -   

läkare, psykologer och kuratorer.  

Toy: Man behöver experter, man kan inte springa och hålla på och tjafsa med socialas-

sistenter och sånt där, för dom sätter människan i sista hand. 

Toy beskriver dock att han numera har en god kontakt med socialtjänsten och stadsdelsnämn-

den. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är dock instanser som han säger sig vara be-

sviken på. Han berättar att han kom i kontakt med Fountain House för två år sedan, efter ett 

förslag från sin socialsekreterare. Efter bara ett par besök började han som medlem.  

Toy: Jag blev nyfiken på Fountain House som organisation och deras verksamhet re-

dan från början, och nyfikenheten, den finns fortfarande kvar.  

I början var han på klubbhuset ungefär 40 procent av heltid och arbetade i receptionen. ”Ja, 

för du vet man var ju lite rädd och man var fortfarande under medicinering” Så småningom 

ökade dock Toy sin närvaro i huset och är nu på Fountain House från det att de öppnar på 

morgonen tills de stänger på eftermiddagen. Han arbetar för närvarande som dataansvarig och 

är också engagerad i skötseln av klubbhusets ekonomi, samt arbetar med att sätta upp en 

konstutställning i stan. Dessutom har han ett övergångsarbete, några timmar i veckan, på en 

reklambyrå i samma kvarter. Toy återkommer vid ett flertal tillfällen till den arbetsinriktade 

dagen och husets inre arbete som något han upplever att han har blivit hjälpt av; att det har 

gett hans dagar struktur och mening.  
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Toy: Nää, du vet alltså… den största hjälp jag fått i min rehabilitering… och åter-

hämtning, det är faktiskt den arbetsinriktade dagen här på Fountain House. 

Intervjuare: Ja. 

T: Utan den så vet jag inte var jag hade varit idag.  

I: Är det den här strukturen då… att ha tider och…? 

T: Ja, jag har ju haft, ja, jag har ju fått att jag har två fasta punkter i min tillvaro som 

jag kan gå till, ja, säg ett jobb eller en, eh, eh… arbetsinriktad aktivitet under dagen 

och liksom göra nåt som är nyttigt inte bara för mig, utan också för andra. Som gagnar 

mig själv och andra så det är ju… glädjande och liksom man börjar utveckla sig själv i 

en… en… organisation av det här slaget för, eh, man har trots allt väldigt mycket… 

eh, dolt… i ryggraden… som bara ligger där och slumrar. Som man inte kan använ-

da… när man lever som i mitten av ingenstans, ungefär. 

I: Du känner att det väcks här på Fountain House? 

T: Ja, det väcks till liv igen och det kommer fram såna här saker som man kunde och 

sysslade med för länge, länge sen, va. 

Toy berättar att han har en medarbetarplan på Fountain House som han har gjort upp med sin 

handledare och att han hittills har uppnått alla de mål han har satt upp. Slutmålet är att han ska 

återvända till den reguljära arbetsmarknaden. Toy säger sig dock vara osäker på om han verk-

ligen vill det, eftersom han trivs så bra med att arbete på Fontain House. 

Toy: Och om jag skulle jämföra ... det här med, eh, ett annat, välavlönat jobb så tror 

jag att det här jobbet är mycket bättre. 

Toy beskriver att han redan från början kände ett moraliskt stöd av Fountain House och att 

han menar att det i huset finns en känsla av att man alltid är välkommen. Denna gemenskap 

har en positiv påverkan på honom till skillnad från den gemenskap han ingick i tidigare, som 

till största delen bestod av missbrukare. Han talar om Fountain House med en ”vi”-känsla, 

och betonar vikten av att den enskilda medlemmens arbete är en del av någonting större. 

Toy: Så du vet, vad som händer,  ja….  för det som händer i klubbhuset måste vara 

angeläget för alla som är i klubbhuset. 
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Tolkning och analys 

Den onda spiral Toy beskriver, som börjar med arbetslöshet och slutar med psykos, kan ses 

som ett exempel på vad Madsen (2006) beskriver som exklusion. Att Toy inte hade fått hjälp 

tidigare, trots att han säger att ha velat ha den, bekräftas av författarna till Psykiatrisamord-

ningens (SOU 2006:100) beskrivning av att det fortfarande, tio år efter psykiatrireformen, inte 

finns resurser och riktlinjer för att hjälpa dem som behöver det. Toy beskriver den hjälp han 

har fått sedan han först blev omhändertagen som god, och att den huvudsakliga orsaken till att 

vården fungerade var att han själv var en god patient. Detta kan egentligen ses utifrån KA-

SAM:s alla tre komponenter; ”begriplighet”, ”hanterbarhet” och ”meningsfullhet” (Antonons-

ky, 2005). Eftersom han själv ansåg att han behövde vård blev det förnuftsmässigt begripligt 

(a.a.) för honom att han omhändertogs. I och med att han tog emot resurserna som erbjöds 

blev hans liv vad Antonovsky (a.a.) kallar mer hanterbart, särskilt som han på Fountain House 

säger att han också har kunnat mobilisera sina egna inre resurser, som hade varit ”slumrande” 

under lång tid. Även den tredje komponenten, meningsfullhet (a.a.), uppfylldes, eftersom Toy 

var motiverad att aktivt arbeta för att förändra sin livssituation. Det är intressant att Toy vid 

ett tillfälle säger sig ha en god kontakt med socialtjänsten medan han vid ett annat tillfälle 

säger att socialassistenter sätter människan i sista hand. Detta kan visa på Att Toy, innan han 

fick hjälp av psykiatrin inte upplevde den hjälp han fick av socialtjänsten som tillräcklig, me-

dan han efter sin behandling, när hjälpen från socialtjänsten blir en del i en vårdkedja som han 

själv är engagerad i kan sätta hjälpen i ett sammanhang. Detta kan visa på att Toys upplevelse 

av socialtjänsten påverkas av i vilken mån han upplever sig vara vad Madsen (2006) kallar 

inkluderad i det sociala hjälpsystemet. 

För Toy, liksom för David, kan verksamheten på Fountain House ses som en fortsättning 

och ett komplement till samhällets vård (SOU 2006:100). Toys beskrivning av hur han blev 

intresserad av själva organisationen Fountain House och dess ideologi är något som Norrman 

(2006) skriver är en förutsättning för att de personliga relationerna på klubbhuset ska kunna 

upprätthållas. Meeuwisse (1997) skriver att det är nödvändigt att medlemmarna internaliserar 

Fountain Houses ideologi för att rehabiliteringen ska fungera. Ett uttryck för detta kan vara att 

Toy säger att allt i klubbhuset måste vara angeläget för alla medlemmar. Norrman (2006) 

skriver också att den stödjande omgivningen upprätthålls av det dagliga arbetet, något som 

Toy betonar som vad som har hjälpt honom mest i hela behandlingen.  

Att Toy säger sig vara osäker på om han verkligen vill ha ett arbete utanför Fountain Hou-

se kan visa på att Toy har satt upp vad Antonovsky (2005) kallar gränser mot världen utanför 
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Fountain House; att han ser livet på klubbhuset och de verksamheter som Fountain House är 

involverade i, till exempel övergångsarbete, som begripliga, hanterbara och meningsfulla, och 

att han i viss mån väljer att inte intressera sig för vad som händer utanför dessa gränser. Dock 

gör inte dessa gränser att Toy inte påverkas av samhället utanför (a.a.). Toy berättar till exem-

pel att han har kontakt med en rad myndigheter vars beslut påverkar hela hans livssituation.  

Besvarande av frågeställningar 

Hur beskriver och motiverar respondenterna sitt deltagande i verksamheten på Fountain 

House? 

David säger att han deltar i gemensamma aktiviteter och att han efter att ha arbetat i huset 

först har gått ut i övergångsarbete, för att sedan söka sig till den reguljära arbetsmarknaden.  

Toy säger att han i första hand är engagerad i husets inre arbete och funderar på om han 

ska "göra karriär" inom Fouintain House. Att han hellre ägnar sig åt arbetet inom Fountain 

House än söker ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden kan vara ett motiv till att han är så 

engagerad i organisationen. 

Fjäril säger att hon inriktar sig på att hitta ett arbete så snabbt som möjligt och att Fountain 

House ger henne stöd i detta. Att hon så snabbt som möjligt vill hitta arbete är, enligt henne, 

en orsak till att hon inte engagerar sig lika mycket i verksamheten som vissa andra medlem-

mar. 

David betonar att han motiveras av att göra saker tillsammans med andra i grupp, medan 

Fjäril väljer att söka sig till handledare och vissa utvalda medlemmar. Toy talar om en gemen-

skap som upprätthålls av strukturen och organisationen, vilket är det viktigaste för honom. 

Utifrån respondenternas berättelser framgår att de deltar i verksamheten på olika sätt. 

Samtidigt säger alla tre att de upplever att det sätt just de använder verksamheten på accepte-

ras av handledare och övriga medlemmar på klubbhuset. Detta tyder på att tolerans och an-

passning till individuella behov, som Meeuwisse (1997) beskriver från Fountain House i 

Malmö, finns på klubbhuset i Stockholm.  

Att de tre respondenterna deltar på olika sätt kan förklaras med hjälp av KASAM:s moti-

vationskomponent ”meningsfullhet” (Antonovsky, 2005). Alla respondenterna beskriver att 

de upplever en ökad meningsfullhet genom deltagande i klubbhuset, men det framstår som om 

det är olika saker som ger dem mening. Fjäril säger att hon upplever det som meningsfullt att 

stötta enskilda medlemmar, och att dela med sig av tidigare erfarenheter genom till exempel 

sina dikter. Toy beskriver att han motiveras av och känner mening i att vara med och bära upp 



 41 

själva organisationen Fountain House. Utifrån Davids berättelse framgår att det han finner 

mest meningsfullt är att medlemmarna gör saker tillsammans. 

Både Fjäril och David berättar att de även har besökt Fountain House under de perioder 

som de har haft arbete utanför huset, vilket kan bekräfta att klubbhuset erbjuder en gemenskap 

och ett socialt stöd som medlemmarna upplever som familjelikt (Meeuwisse, 1997). 

Säger respondenterna att Fountain House hjälpt dem i deras liv, och i sådana fall på vilket 

sätt? 

Fjäril säger att hon framför allt uppskattar det sociala och praktiska stöd hon får på Fountain 

House, samt att det är viktigt för henne att ha någonstans att vara på dagarna. David beskriver 

att han har blivit hjälpt både av att ingå i gemenskapen på Fountain House och av att arbeta 

tillsammans med andra medlemmar, både inne i och utanför huset. Toy säger att det som har 

hjälpt honom mest i hans återhämtning från psykisk ohälsa är den arbetsinriktade dagen på 

Fountain House. Alla tre respondenterna säger att deltagandet i Fountain House har gett dem 

ett socialt sammanhang där de känner sig välkomna, och att detta har stärkt deras självkänsla. 

Alla tre respondenterna beskriver den hjälp de upplever att de får på klubbhuset på ett sätt 

som kan tolkas som att de genom verksamheten blir inkluderade i det som Madsen (2006) 

kallar ett socialt system. Som tidigare nämnts sker det i Fjärils fall dock med vissa reservatio-

ner. 

Ett annat sätt att se på vad respondenterna beskriver att den hjälp de får på klubbhuset be-

tyder för dem är att den stärker deras förmåga att klara av de situationer de ställs inför. Detta 

kan tolkas som att KASAM-komponenten ”hanterbarhet” stärks (Antonovsky, 2005). Två av 

respondenterna beskriver sin livssituation på ett sätt som kan tolkas som att de upplever att de, 

med hjälp av de resurser Fountain House tillför, har en relativt hög hanterbarhet i sina liv 

(a.a.). 

Antonovsky (a.a.) skriver att för att en individ ska kunna förstärka sin KASAM på ett sätt 

som kvarstår över tid krävs att människors reella livsvillkor förändras. Utifrån respondenter-

nas beskrivning av hur verksamheten på Fountain House erbjuder dem både en meningsfull 

sysselsättning och en social gemenskap kan det vara så att deltagandet i denna verksamhet 

innebär en KASAM-förhöjande erfarenhet (a.a.). 

Bülow (2004) skriver att många före detta patienter på psykiatriska kliniker helt eller del-

vis saknar sociala kontakter. Respondenternas beskrivning av sina liv utanför Fountain House 
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stämmer väl överens med den beskrivningen. Alla tre ger uttryck för att gemenskapen på 

Fountain House helt eller delvis fyller upp det tomrummet. 

Däremot verkar inte verksamheten på Fountain House ha varit lika framgångsrik vad gäll-

er att hjälpa respondenterna till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. ”Riktiga arbeten” 

är enligt Karlsson (2008) ett av klubbhusrörelsens viktigaste mål. Psykiatrisamordningen 

(SOU 2006:100) skriver att gruppen med psykisk ohälsa inte rehabiliteras till arbetsmarkna-

den i särskilt stor utsträckning, vilket utifrån denna undersökning verkar gälla även för Foun-

tain House. Karlsson (2004) bekräftar detta genom att säga att de relativt goda resultat som 

har uppnåtts i USA (McKay m.fl., 2005; Schonebaum m.fl., 2006) inte direkt kan översättas 

till den svenska arbetsmarknaden. 

Hur resonerar respondenterna kring sin upplevelse av psykisk ohälsa och samhällets hjälp-

instanser?  

Toy säger att för honom blev den psykiska ohälsan en reaktion på en rad faktorer, som arbets-

löshet, hemlöshet och missbruk. David beskriver att hans ohälsa utlöstes av sorg över en sepa-

ration, dock säger han att potentialen till den psykos han drabbades av fanns inom honom 

redan tidigare. Fjäril beskriver att hon egentligen inte är drabbad av psykisk ohälsa, utan att 

det snarare är så att hon har en ekonomisk och social problematik som hon behöver få hjälp 

med. Dock säger hon att hon tycker sig vara behandlad av samhället som om hennes huvud-

problem är psykisk ohälsa. 

Något som tydligt framgår av dessa tre exempel är att de som själva anser att de behöver 

hjälp med sin psykiska ohälsa är mer positiva till den hjälp som psykiatrin har erbjudit dem. 

Utifrån Antonovskys (2005) begrepp KASAM är det möjligt att tolka det så att Toys och Da-

vids relation till psykiatrin framstår som begriplig för dem eftersom de förstår syftet med den 

vård de erbjuds. För Fjäril, däremot, kan relationen framstå som obegriplig eftersom hon var-

ken förstår varför hon togs in på psykiatrisk avdelning eller varför hon sedan skrevs ut. 

Eftersom begriplighet utgör kärnan i KASAM (a.a.), är det enligt Antonovsky (a.a.) svårt 

att nå ett gott resultat för de andra komponenterna, hanterbarhet och meningsfullhet, om den 

värld man lever i inte upplevs som förnuftsmässig. När Fjärils kontaktpersoner, utifrån hur 

hon beskriver sin upplevelse, behandlar henne som någon hon själv inte tycker att hon är, blir 

det svårt för henne att ta emot den hjälp som erbjuds. Både Toy och David beskriver att det är 

av yttersta vikt att den hjälp som ges av psykiatrin är av tillräckligt god kvalitet. Nationell 

psykiatrisamordning (SOU 2006:100) konstaterar att det vare sig finns kunskap om vilka åt-



 43 

gärder som används vid olika sammanhang eller vilket resultat de olika åtgärderna ger. Där-

med är det egentligen inte möjligt för den enskilde att bedöma om denne ges bästa möjliga 

vård. 

Både Toy och Fjäril utrycker att det sjukbidrag de tilldelas av Försäkringskassan inte 

räcker för att leva på. Toy säger sig över huvud taget vara missnöjd med Försäkringskassans 

agerande. Enligt Topor (2001) är materiella problem något som försvårar återhämtningen från 

psykisk ohälsa. 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer inledningsvis uppsatsens resultat att diskuteras och värderas. Därefter 

följer en diskussion om den narrativa metodens för- och nackdelar vid den här typen av studi-

er. Avslutningsvis ges ett par förslag till vidare forskning inom området. 

Diskussion utifrån uppsatsens resultat 

Syftet med denna studie var att ta reda på vad deltagandet i verksamheten på Fountain House i 

Stockholm kan innebära för medlemmarna. Detta skedde genom tre individuella berättelser. 

Utifrån dessa berättelser växer en väldigt positiv bild av Fountain House fram.  Samtliga tre 

respondenter säger att klubbhuset har en stor betydelse i deras liv och att de tillåts delta i 

verksamheten utifrån sina egna behov och resurser. Det förekom över huvud taget ingen nega-

tiv kritik mot klubbhuset i intervjuerna.  

Det kan dock finnas anledning att diskutera vad det egentligen betyder att respondenterna 

är så nöjda med verksamheten, tycker jag. Utifrån hur den här studien har genomförts går det 

att urskilja en rad faktorer som kan ha påverkat undersökningen i en positiv riktning. Det för-

sta är att urvalet görs bland människor som har valt att vara medlemmar i Fountain House. 

Om jag till exempel skulle ha valt att intervjua tidigare medlemmar som av någon anledning 

hade lämnat rörelsen är det möjligt att resultatet skulle ha varit annorlunda. En annan sak är 

att både rekryteringen till, och själva intervjuerna skedde på Fountain House. Till detta kom-

mer de brister i anonymitetsskyddet som har diskuterats i metoddelen. Således är det lätt att 

misstänka att bara de som var positiva till Fountain House ville delta i undersökningen, alter-

nativt att de som deltog inte delgav mig saker som de faktiskt var negativa till. Intervjuerna 

var inte heller av det konfronterande slaget, eftersom syftet med narrativa intervjuer är att 

respondenten i så stor utsträckning som möjligt ska få berätta sin egen historia. Ytterligare ett 

skäl till att ingen negativ kritik framkommit kan vara att intervjuerna har tolkats utifrån en 

tilltrons hermeneutik. Jag har alltså inte gjort några försök att hitta dolda undermeningar i 

respondenternas utsagor, utan helt utgått från att deras berättelser är deras egen tolkning av sin 

verklighet. 

Mina resultat bekräftar i stort det som Karlsson (2007), Meeuwisse (1997), och Norrman 

(2006) har kommit fram till. En av de viktigaste slutsatserna som jag anser att man kan dra av 

min, liksom av deras studier, är att det är just kombinationen av arbete och gemenskap som 
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hjälper medlemmarna, och att den kombinationen kan se ut på många olika sätt för olika indi-

vider. Man kan konstatera att de medlemmar som är tillräckligt engagerade för att delta i en 

forskningsstudie på Fountain House också upplever verksamheten som betydelsefull och i 

flera fall livsavgörande. Dessa resultat framstår dock som något vaga, eftersom Fountain 

House endast beskrivs och inte jämförs med någon annan verksamhet. Man vet att verksam-

heten upplevs som betydelsefull, men inte hur betydelsefull. Dock finns det enligt Karlsson 

(2007) inte några andra verksamheter som direkt går att jämföra med Fountain House, efter-

som rörelsen innehåller både en social och en arbetsrehabiliterande del. Den blir därmed svår-

definierad (a.a.). 

En intressant sak som framkom i denna studie är att vad respondenterna beskriver som or-

sakerna till sin problematik, framför allt i två fall, väl överensstämmer med det Madsen 

(2006) kallar exklusion. Trots att det, när psykiatrireformen genomfördes år 1995, togs beslut 

om att gruppen av individer med psykisk ohälsa skulle erbjudas att delta i samhällslivet på 

samma villkor som alla andra (SOU 2006:100), kan författarna konstatera att denna grupp 

fortfarande, tio år senare, inte har denna möjlighet i önskad utsträckning, vilket med andra ord 

innebär att de är exkluderade från flera av samhällets viktiga delsystem. Däremot beskriver 

respondenterna verksamheten på Fountain House på ett sätt som stämmer väl överens med 

inklusionsbegreppet (Madsen, 2006). Det verkar alltså som om verksamheten på Fountain 

House i stor utsträckning lyckas skapa ett sammanhang som människor upplever sig inklude-

rade i, vilket inte alltid är fallet i den offentliga vården.  

Karlsson (2004) skriver att det är svårt för Fountain House i Sverige att uppnå lika goda 

resultat vad gäller arbete på den reguljära arbetsmarknaden som rörelsen uppnår i USA. En 

orsak till detta är att arbetsmarknaderna skiljer sig åt, framför allt genom att det inte finns lika 

många arbeten som inte kräver någon utbildning i Sverige (a.a.). Detta bekräftas av att ingen 

av respondenterna i denna studie hade ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden när inter-

vjuerna genomfördes. I den litteratur jag har använt i denna studie (Karlsson, 2007; Karlsson, 

2008; Meeuwisse, 1997; Norrman, 2006) framgår det inte huruvida en diskussion förs kring 

vilka konsekvenser det kan ha för den enskilde medlemmen i Fountain House att ett av verk-

samhetens huvudmål svårligen uppfylls i Sverige. Karlsson (2007) skriver att just detta, att 

alla klubbhus i hela världen har samma grundstadgar och målsättning, betraktas som en förut-

sättning för organisationens fortlevnad. Att de enskilda klubbhusen följer stadgarna kontrolle-

ras också av huvudorganisationen (a.a.). Dock är verksamheten, som tidigare nämnts, beroen-

de av samhället det verkar i, vilket i det här fallet tycks ha medfört att en konflikt uppstår mel-

lan klubbhusets målsättning och dess reella möjligheter. Saken kompliceras ytterligare av att 
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samhället säger sig sträva efter att skapa möjligheter för gruppen av individer med psykisk 

ohälsa att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden, men än så länge har detta misslyckats 

(a.a.). Fountain House kan därmed sägas befinna sig i en situation där verksamheten blir 

klämd mellan det samhällets löften och verkligheten på den svenska arbetsmarknaden. Att 

ingen av de tre respondenterna i denna studie hade arbete på den reguljära arbetsmarknaden 

vid intervjutillfället kan tolkas som att detta drabbar den enskilde medlemmen. 

Den tredje frågeställningen behandlar bland annat respondenternas relation till samhällets 

hjälpinsatser. Här framgår att det finns en skillnad mellan Fountain House och övriga hjälpin-

satser, denna distinktion stärks också utifrån respondenternas resonemang. Men frågan är om 

det verkligen går att göra en sådan åtskillnad. Eftersom alla tre respondenter första gången 

kom till Fountain House på inrådan av antingen psykiatrin eller socialtjänsten, och verksam-

heten till största delen betalas av kommun och landsting (Karlsson, 1997), är också Fountain 

House i någon mån en insats som ges av samhället. Som tidigare nämnts ses även klubbhus-

verksamheten som god rehabilitering av myndigheterna (SOU 2006:100).  

Diskussion utifrån vald metod 

Att försöka förstå vad den narrativa metoden egentligen innebär har blivit en pågående pro-

cess som följt med mig under hela arbetet. Som tidigare nämnts finns det inte bara ett sätt att 

förstå och bedriva narrativ forskning (Larsson m.fl., 2008). Enligt författarna söker den narra-

tiva metoden också fortfarande sina strategier och form. Därför har det inte alltid varit helt 

enkelt för mig att veta hur jag ska gå till väga i mitt uppsatsarbete. Enligt Larsson m.fl. (a.a.) 

är också den narrativa analysen svår och tidskrävande, vilket jag har fått erfara, och naturligt-

vis har jag här både begränsats av tiden och av min bristande erfarenhet. 

I denna C-uppsats bygger dock inte analysen på en stor mängd data, vilket ofta är fallet i 

narrativa studier, enligt Larsson m.fl. (a.a.), utan tvärtom på en ganska liten mängd data in-

samlade under en kort tid. Yvonne Sjöblom (2008) skriver exempelvis att hon samlade in sitt 

material om unga kvinnor som rymmer hemifrån under en treårsperiod och att hon också träf-

fade sina respondenter vid tre olika tillfällen. Detta har naturligtvis inte varit möjligt för mig i 

detta arbete, vilket föranleder frågan om hur nära mina respondenter jag egentligen har kom-

mit. Enligt Riessman (2008) bygger den narrativa analysen på djup snarare än ett stort forsk-

ningsunderlag och jag tror att jag skulle ha fått en bättre förståelse för mina respondenters 

berättelser om jag skulle ha kunnat följa upp berättelserna efter en tid. Den uppföljning jag 

gjorde skedde, enligt min egen bedömning, alldeles för tätt inpå själva intervjun, vilket med-
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förde att respondenterna, enligt dem själva, inte hade särskilt mycket mer att säga. Istället blev 

den snarare ett sätt för dem att korrigera detaljer i sina berättelser. 

Narrativa intervjuer medför också en komplicerad etisk problematik (Larsson m.fl. 2008), 

och jag har tidigare redogjort för de val jag har gjort utifrån detta. En fundering jag har är i 

vilken mån den försiktighet jag har iakttagit, både under själva intervjuerna och under analy-

sen, har påverkat studiens validitet. Det är möjligt att resultatet skulle ha blivit ett annat om 

jag, både under den tolkning som skedde under själva intervjun och gav upphov till mina 

följdfrågor, och i analysen, skulle ha använt mig av en misstänksamhetens hermeneutik. 

I metodkapitlet har jag beskrivit att validiteten i narrativ forskning i stor utsträckning byg-

ger på att läsaren själv får en möjlighet att bedöma hur trovärdig, och därmed valid, en studie 

är (Riessman, 1993). Jag har naturligtvis gjort mitt bästa för att presentera så fullständiga och 

rättvisande berättelser som möjligt utifrån vad respondenterna sa. Dock har jag dels omstruk-

turerat materialet för att kunna göra vad Kvale (1997) kallar en narrativ strukturering, dels har 

jag valt bort viss information eftersom det vore omöjligt att publicera allt i ett arbete av den 

här storleksordningen. Därför är med nödvändighet det material som ligger till grund för läsa-

rens bedömning av validiteten utvalt med mina prioriteringar av vad i respondentens berättel-

ser som är viktigast och hur det bäst bör presenteras, som bas. 

Jag har ibland upplevt att jag har begränsats i och med de anvisningar och riktlinjer som 

delades ut inför uppsatsarbetet. Till exempel står det att vi bara bör publicera resultat som 

direkt besvarar frågeställningarna. Detta kan vara problematiskt i narrativ metod där utgångs-

punkten är att inte fragmentisera respondentens berättelse (Riessman, 2008).     

Trots dessa invändningar tror jag att den narrativa metoden har fyllt den funktion som av-

sågs i den här studien - det vill säga att ge läsaren en bättre förståelse för vad respondenterna 

berättar.     

Förslag till vidare forskning 

I denna studie har bland annat Antonovskys (2005) salutogena perspektiv och begreppet KA-

SAM använts vid analysen av resultaten. Enligt min bedömning finns det ett starkt samband 

mellan KASAM-komponenterna ”begriplighet”, ”hanterbarhet” och ”meningsfullhet” och 

respondenternas berättelser om hur de upplever verksamheten på Fountain House. Därför 

tycker jag att det skulle vara spännande att se om det går att använda det testformulär Anto-

novsky (a.a.) har utvecklat för att mäta KASAM, i verksamheten. Till exempel skulle nya 
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medlemmar kunna få göra testet och sedan igen efter två år för att se om resultaten har för-

bättrats.  

Ett annat tänkbart ämne för vidare forskning är att låta intervjua de som kommer till Foun-

tain House och av någon anledning antingen väljer att inte bli medlemmar, eller avslutar sitt 

medlemskap vid ett tidigt skede. En sådan undersökning kan fylla flera funktioner. En är att 

det skulle kunna ge en djupare bild av rörelsen Fountain House och en förståelse för vilka 

människor metoden passar för, och vilka den inte passar för. En annan funktion är det skulle 

kunna hjälpa Fountain House i bemötandet av dem som kommer på besök. Möjligen skulle 

det visa sig att vissa kategorier av människor är mindre benägna att bli medlemmar än andra, 

och att vissa kanske skulle behöva ett annat bemötande vid introduktionen. En tredje funktion 

det skulle kunna fylla är att det skulle kunna vara till hjälp för att hitta alternativ till Fountain 

House, till dem som behöver någon annan form av rehabilitering. 

Jag tror också att det behövs kvantitativa studier som utgår från resultaten i de deskriptiva 

studier som har gjorts av verksamheten på Fountain House. Dock är det viktigt att dessa stu-

dier inte enbart mäter hur många som kommer i arbete och jämför detta med andra rehabiliter-

ingsmodeller, utan att de också mäter andra faktorer, som hur individens sociala kontaktnät 

ser ut och hur individen uppskattar sin fysiska och psykiska hälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Muntlig information 

 

Denna information gavs av mig på ett husmöte på Fountain House i Stockholm den 22 okto-

ber 2008: 

 

 Information om om mig själv, om Socialhögskolan och vad för slags vetenskapligt ar-

bete en C-uppsats är. 

 Att min studie   

 inte är en utvärdering av Fountain House 

 Att det är personliga berättelser och den enskildes subjektiva åsikter jag är ute efter.  

 Att respondenterna får berätta om sitt liv utifrån öppna frågor och att jag sedan kom-

mer att ställa följdfrågor.  

 Att jag behöver tre försökspersoner, som har varit medlemmar minst ett år på Fountan 

House. Om fler än tre vill vara med lottar jag. 

 Information om etik. Att anonymiteten är begränsad och att de därför måste välja vad 

de vill prata om. 

 Att jag kommer att följa upp intervjuerna, vilket ger respondenterna möjlighet att kor-

rigera sina berättelser, om de vill. 
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Bilaga 2 Informationsblad  

 

Detta informationsblad sattes upp på anslagstavlan i klubbhuset. 

HEJ ALLA MEDLEMMAR! 

 

Jag heter Simon och studerar på Socialhögskolan i Stockholm. Just nu hål-

ler jag på och skriver min examensuppsats. Den ska handla om Fontänhu-

set i Stockholm. Som vissa av er vet informerade jag om denna uppsats på 

ert veckomöte onsdagen den 22 oktober. Jag frågade då om några av er var 

villiga att vara intervjupersoner. Jag har redan hittat ett par som vill vara 

med men jag behöver fler. Tanken är att vi ska träffas två gånger, första 

gången i mitten på denna månad, och den andra gången i slutet av novem-

ber eller i början av december. Jag söker i första hand dig som har varit 

medlem i Fontänhuset minst ett år. 

 

Om du kan tänka dig att vara med är jag väldigt tacksam.  Du kan kontak-

ta mig antingen på telefon, eller via mail så berättar jag mer. 

 

 

Vänliga hälsningar: Simon 

 

 

Mitt mobilnummer är 000-000 00 00 

Min mailadress är: xxxxxxxxxx@yahoo.se 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

 

Hur länge har du varit medlem i Fountain House? 

 

Vad gör du på Fountain House just nu? 

 

Hur gick det till när du kom i kontakt med Fountain House? 

 

Vill du berätta något om hur din livssituation såg ut när du kom i kontakt med Fountain Hou-

se? 

 

Hur såg det första mötet med Fountain House ut? Bestämde du dig direkt för att bli medlem? 

 

Hur vill du beskriva att du har utvecklats som person under din tid i Fountain House? Har ditt 

liv förändrats, och i sådant fall hur? 

 

Vad i verksamheten tycker du har haft betydelse för dig? 

(Det sociala? Arbetet? Strukturen? Möjligheten till utbildning?) 

 

Hur ser dina tankar om framtiden ut? 

 


