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ABSTRAKT  

En kvalitativ analys av sysselsättningens betydelse för personer med psykiska 

funktionshinder. 

 

Therese Gustavsson & Jeanette Stigberg 

 

Syftet med studien var att få ökad förståelse för sysselsättningens betydelse för personer 

med psykiskt funktionshinder i vardagen. För att besvara syftet användes en kvalitativ 

metod i form av temainriktade intervjuer med fem medlemmar från Fontänhuset 

Sköndal, alla med någon form av psykiskt funktionshinder. För att ge studien ett bredare 

perspektiv genomfördes även en fokusgruppintervju med handledarna på Fontänhuset. 

De resultat som framkom från intervjuerna analyserades sedan till bakgrund av 

Antonovskys teori om KASAM och Topors perspektiv på Återhämtning samt med hjälp 

av tidigare forskning. Forskningsresultatet visade, i linje med tidigare forskning, att 

både medlemmar och handledare ansåg att sysselsättningen var av stor betydelse för 

målgruppen då den sammantaget bidrar till social gemenskap, stärkt självförtroende och 

personlig utveckling vilket göra sysselsättningen meningsfull för medlemmarna. 

 

Sökord: Meningsfull sysselsättning, psykiskt funktionshinder, KASAM, återhämtning, 

Fontänhusrörelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

A qualitative analysis of the importance of the occupation for people with mental 

disabilities.  

 

Therese Gustavsson & Jeanette Stigberg 

 

The purpose of this study was to increase understanding of the importance the 

occupation has for people with physical disabilities. A qualitative method in the form of 

theme-oriented interviews with five members of Fontänhuset Sköndal, each with some 

form of mental disability was used to respond to the purpose of the study. In order to 

give the study a wider perspective a focus group interview with the supervisors of 

Fontänhuset was also carried out. The result of these interviews were then analysed with 

Antonovskys theory “sense of coherence” and Topor’s perspective on rehabilitation as 

well as previous research as a background.The results of the study showed, in 

accordance with previous research, that both members and supervisors considered the 

occupation to be of great importance for the target group as it contributes to social 

fellowship, strong self-confidence and personal development which makes the 

occupation meaningful for members. 

 

Keywords: Meaningful occupation, mental disability, sense of coherence, rehabilitation, 

Fountainhousemovements.  
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Tackord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till medlemmar och handledare på Fontänhuset Sköndal för 

deltagande och varmt mottagande i samband med genomförandet av 

forskningsintervjuerna. Utan er hade inte detta varit möjligt. 

 

Vi vill även lämna ett stort tack till familj och vänner som med stor hänsyn och 

förståelse stått ut med den stress och frustration som periodvis uppstått under 

forskningens gång. 

 

Therese Gustavsson & Jeanette Stigberg  

Norrtälje 
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Kapitel 1. Inledning 

 

Personer med psykiskt funktionshinder har en komplicerad relation till 

arbetsmarknaden.  De hamnar också lätt i utanförskap och isolering på grund av bristen 

på arbete eller sysselsättning (Johansson, 1997:157). I det svenska välfärdssamhället är 

den enskildes arbete en samhällsangelägenhet. För att personer med psykiaka 

funktionshinder skall kunna följa utvecklingen och integreras i samhället är det av stor 

vikt att gruppen ges möjlighet till någon form av arbete eller meningsfull sysselsättning 

(Karlsson 2008:8,10). I den svenska socialtjänstlagen, SoL, står att läsa: 

”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets 

gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde 

får en meningsfull sysselsättning” (SoL 5:7). Trots detta var närmare tiotusen av de 

personer med psykiska funktionshinder, som år 2007 kom i kontakt med socialtjänsten, 

utan någon form av meningsfull sysselsättning (Socialdepartementet 2007).  

 

Med bakgrund till detta kan antas att det finns en betydelse för att gruppen psykiskt 

funktionshindrade får stöd till meningsfulla aktiviteter i vardagen. Vi har i denna 

uppsats intresserat oss för i vilken omfattning och på vilket sätt en sysselsättning kan ha 

betydelse i vardagen för personer med någon form av psykiskt funktionshinder.  

 

1:1 Psykiatrireformen 

1 januari 1995 infördes den så kallade psykiatrireformen i Sverige med syfte att 

förbättra den totala livssituationen för personer med psykiska funktionshinder, detta 

genom att bland annat öka gruppens möjligheter till att få leva i delaktighet och 

gemenskap med andra och utefter samma rättigheter som övriga i samhället. Främst 

riktades reformen till personer som på grund av psykisk sjukdom hade långvariga och 

allvarliga funktionsnedsättningar som gjorde att de, för att kunna leva ett så normalt liv 

som möjligt, hade ett behov av stöd, rehabilitering och eller vårdande insatse (SOU 

2005:11).  

 

I och med reformen fördelades ansvaret så att det yttersta ansvaret för sociala insatser 

som boende, sysselsättning och stödjande insatser i vardagen hamnade på kommunerna. 

Landstinget fick huvudansvar för psykiatrisk vård och behandling (Markström 

2005:43). Efter psykiatrireformens genomförande har det skett positiva förändringar för 
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målgruppen psykiskt funktionshindrade, det finns ett större intresse av att tillgodose 

deras behov och utbuden vad gäller boende och sysselsättning har ökat. Dock skedde 

reformen i samband med den lågkonjunktur som drabbade Sverige under mitten på 

1990-talet och både kommun och landsting drevs till stora sparkrav vilket resulterade i 

prioriteringar och förskjutning av tidigare uppsatta mål. En av de saker som kom i kläm 

var den sysselsättning och de rehabiliterande insatser som skulle kunna leda till någon 

form av arbete och meningsfullhet. Åtgärderna för detta  är fortfarande till stor del 

bristfälliga och en av de bidragande orsaker som allt för ofta fortsatt hänvisa personer 

med psykiskt funktionshinder till en tillvaro av inaktivitet och passivitet (SOU 

2006:100. s.20). 

 

1:2 Fontänhus- eller klubbhusrörelsen  

Klubbhusrörelsen och Fountainhousemodellen hade sin början i New York på 1940-

talet, det startade som en självhjälpsgrupp för patienter utskrivna från mentalsjukhuset 

Rockland State Hospital (Meeuwisse 1997). Inspirationen kom från andra 

självhjälpsgrupper såsom Anonyma Alkoholister och en psykiater och mentalsköterska 

på sjukhuset var övertygade om att konceptet även kunde tillämpas för personer med 

psykisk ohälsa. Verksamheten fick senare en rehabiliterande inriktning med anställd 

personal men med bibehållna självhjälpsinslag. Namnet Fountain House togs när 

verksamheten fick ett eget hus och under för sin tid var Fountain House en unik 

företeelse. Så småningom växte rörelsen i USA och på 1980-talet blev det en 

internationell rörelse. I Sverige introducerades Fontänhuset och klubbhusmodellen av 

en kvinna vid namn Lis Askerlund, i Stockholm på 1980-talet, en verksamhet som 30 år 

senare fortfarande är i drift. I världen finns omkring 300 olika klubbhus och det är idag 

en erkänd rehabiliteringsmetod (Meeuwisse 1997:16; Sveriges fontänhus). 

 

Målgruppen som klubbhusen vänder sig är personer som har eller har haft kontakt med 

psykiatrin. De flesta klubbhusen är privata stiftelser som försörjer sig genom statliga 

och kommunala bidrag där själva idén bygger på medlemskapet som organiserar 

klubben. Medlemmarna styr över verksamheten och använder klubbhusen för 

arbetsprogram och sociala aktiviteter. Detta är själva kärnan i Fontänhusens rörelser, 

organisationen drivs av och för medlemmar med målet att återupprätta medlemmarnas 

självrespekt och sociala förmågor. Den rehabiliterande delen bygger på tanken om att 

självförtroende skapas och stärks genom social gemenskap, vänskap, arbete och 

självstyre. Organisationen bärs av sina medlemmar som tillsammans med handledare 
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gemensamt ansvarar för det som verksamheten kräver exempelvis städning, matlagning, 

renovering, budgetarbete och mycket annat (Meeuwisse 1997:16). Någon betalning för 

sitt medlemskap förekommer inte, syftet är att få en möjlighet att strukturera sin vardag 

och bryta isolering genom att delta i en social gemenskap och utföra meningsfulla 

uppgifter. På detta sätt finns tanken om att den egna självkänslan även stärks 

(Fontänhuset Sköndal).  

 

1:3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få ökad förståelse för sysselsättningens betydelse i 

vardagen för psykiskt funktionshindrade. För att fullfölja syftet utgår uppsatsen från 

följande frågeställningar:  

 Hur kan sysselsättningen bidra till personlig utveckling hos medlemmarna? 

 Hur kan sysselsättningen påverka återhämtningsprocessen för medlemmarna?  

 Upplevs sysselsättningen bidra till en meningsfull vardag?  

 

För att besvara syfte och frågeställningar har uppsatsförfattarna, valt att koncentrera 

studien till den form av sysselsättning som bedrivs genom Fontänhusrörelsen. 

Datainsamlingen har därför skett med medlemmar och handledare på Fontänhuset 

Sköndal i Stockholm.   

 

1:4 Centrala begrepp i uppsatsen 

Psykiskt funktionshinder  

Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av Socialstyrelsens definition på psykiskt 

funktionshinder. Psykiskt funktionshindrad är en person med en psykisk 

funktionsnedsättning som upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på 

viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga 

begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning och 

brister i omgivningen. Det kan även vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen 

(socialstyrelsen.se).  
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Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett samlat och vitt begrepp som innefattar ett flertal olika symptom 

och diagnoser från sänkt psykisk funktionsförmåga till allvarliga psykiska sjukdommar, 

dessa kan förekomma tillsammans eller oberoende av varandra och har en störande 

inverkan på det vardagliga livet. Exempel på på symptom som hör hemma under 

psykisk ohälsa är utbrändhet, ångest och depression (suntliv.nu). Exempel på psykiska 

sjukdomar som kan ha en bidragande orsak till att en person blir hindrad i sin psykiska 

funktion är depression, schizofreni och ångestsjukdomar (lul.se).    

 

Sysselsättning/ aktivitetshus/ arbetsinriktad rehabilitering 

I uppsatsen står att finna begrepp såsom sysselsättning, aktivitetshus och arbetsinriktad 

rehabilitering. Dessa begrepp kan sägas likna varandra dock är de inte helt och fullt 

synonyma. Uppsatsförfattarna har valt att använda sig uteslutande av sysselsättning. 

Aktivitetshus och arbetsinriktad rehabilitering har fått kvarstå när de nämnts i andra 

källor.  

 

I uppsatsen definieras sysselsättning vid en verksamhet som erbjuder dagliga aktiviteter 

och möjlighet till social gemenskap. Det utgår ingen lön för det arbetet som genomförs 

utan tanken är sysselsättningen ska bryta isolering och skapa struktur. För vissa 

deltagare i verksamheten kanske sysselsättningen på sikt leder till ett lönearbete på 

arbetsmarknaden (Fontänhuset Sköndal). Därav finns både en aktiverande, 

strukturerande och arbetsrehabiliterande komponent i begreppet sysselsättning.  

 

1:5 Förförståelse  

Förförståelse är den tidigare kunskap, erfarenheter eller föreställning som finns hos en 

forskare.  Det är ett kvalitetskrav att redogöra för förförståelsen då den är utgångspunkt 

för tolkningen. Viktigt är dock att tidigare erfarenheter inte får påverka objektiviteten i 

observationen eller resultattolkningen (Sörensen & Olsson 2007:64).   

 

Båda uppsatsförfattarna har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen psykiskt 

funktionshindrade. En är utbildad mentalskötare samt har fler års erfarenhet genom 

arbete inom det socialpsykiatriska fältet. Den andra författaren har genom 

verksamhetsförlagd utbildning kommit i kontakt med socialpsykiatrin i form 

boendestöd och sysselsättning och har också praktiserat som biståndshandläggare för 
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socialpsykiatri. Under socionomutbildningen har uppsatsförfattarna fått ta del av 

föreläsningar och litteratur som berört och givit kunskap kring psykisk ohälsa samt 

psykiskt funktionshinder. Uppsatsförfattarna vill påstå att det snarare är 

arbetserfarenheter och kunskaper från utbildningen som ligger till grund för de 

föreställningar som de besitter, än den ofta negativa mediebilden. Intresset för 

målgruppen medför dock en uppmärksamhet för de politiska och mediala debatter som 

förs kring ämnet.   

 

1:6 Uppsatsens disposition  

Uppsatsens första kapitel börjar med en kort inledning följt av studiens syfte och 

frågeställningar, där på redogörs en kort bakgrund om klubbhusrörelsen och 

psykiatrireformen samt begreppsförklaringar som kan underlätta i läsandet.  Det andra 

kapitlet presenterar uppsatsens metod och hur uppsatsförfattarna har gått tillväga i 

genomförandet av undersökningen. Tredje kapitlet beskriver kunskapsläget i form av 

tidigare forskning, där olika forskningsområden kring psykiskt funktionshinder och 

sysselsättning belyses. I kapitel 4 står att läsa om de teoretiska analysverktyg som 

använts i uppsatsen, här beskrivs Antonovskys KASAM och Topors 

återhämtningsbegrepp närmare. I femte kapitlet redogörs studiens resultat utifrån tema, 

där varje tema avslutas med en empirisk tolkning i ljuset av studiens analysverktyg och 

tidigare forskning. Därefter följer kapitel 6 med en helhetsanalys där de empiriska 

tolkningarna från såväl medlemmar från handledare kopplas samman till en enhetlig 

mening med hjälp av analysverktyg och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion i kapitel 7 kring de slutsatser som kunnat dras av studien presenteras 

tillsammans med besvarandet av frågeställningar. Där står även att läsa om studiens 

avgränsningar och begränsningar, metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning. I 

kapitel 8 finner du en referenslista över den litteratur som använt. I Kapitel 9 finns  

bifogat de brev som mailades till Fontänhuset Sköndal samt de två frågeguider som 

användes vid intervjuerna med medlemmar och handledare. 
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Kapitel 2. Metod 

 

2:1 Vetenskapsfilosofiska positioner  

De vetenskapsfilosofiska positioner som legat till grund för studien är fenomenologiskt 

och hermeneutiskt perspektiv. I ett fenomenologiskt perspektiv fokuseras det på 

intervjupersonens exakta beskrivningar av sin upplevelse och sin livsvärld, 

undersökaren bör vara förutsättningslös och med det menas att dennes egen inblandning 

och förkunskaper bör tonas ner (Larsson, 2005:93; Kvale & Brinkman, 2009:42). Det 

hermeneutiska synsättet i sin tur avser att tolka och förstå en texts mening. Text i detta 

sammanhang innebär den utskrift som härstammar från de bandade intervjuerna. Här är 

undersökarens förförståelse istället av stor betydelse för förståelsen av texten. Denna 

förståelse och tolkning av textens mening är en process där meningen söks i såväl 

delarna som helheten, delarnas mening formas av hur helheten tolkas och vice versa. 

Processen kännetecknas som den hermeneutiska cirkeln, den kan vara oändlig men 

avslutas i praktiken när undersökaren kommit fram till en enhetlig mening, fri från inre 

motsägelser (Kvale 1997:50). Denna fenomenologiskt-hermeneutiska ansats har använts 

i syfte att frambringa en fenomenologiskt beskrivande text genom intervjuer, som 

vidare blivit föremål för tolkning utifrån den hermeneutiska cirkeln med hjälp av valda 

teorier.   

 

2:2 Forskningsdesign  

Valet av metod styrs av studiens syfte, det vill säga att få ökad förståelse av 

sysselsättningens betydelse för psykiskt funktionshindrade. För att fullfölja studiens 

syfte och besvara frågeställningar har en kvalitativ metod använts i form av kvalitativa 

intervjuer. En kvalitativ undersökning syftar till att nå kunskap om andra människors 

livsvärld och upplevelser, söka förstå och se världen genom en annan persons ögon 

(Kvale, 1997:35). Situationer som studeras genom kvalitativa metoder försöker ofta att 

beskriva helheten och med det menas att individen inte reduceras till variabler, utan ses 

i sin helhet och i sin naturliga kontext (ibid). Allmänna åsikter är inte att föredra i 

kvalitativa sammanhang här söks specifika beskrivningar av situationer och handlingar, 

genom den enskildes egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar nås kunskap kring 

dennes subjektiva upplevelse. Dock kan ett fenomen inte studeras ur alla aspekter och 

det blir då viktigt att avgränsa forskningen, vilket kan göras genom att fokusera på vissa 

teman (Larsson, 2005:92; Kvale, 1997:35).  
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Uppsatsförfattarna har valt att avgränsa studien till fyra relevanta teman som har legat 

till grund vid såväl datainsamling som resultat och analys. Dessa teman är bakgrund, 

medlemskapet, då och nu, social situation och självbild. I uppsattsen så har författarna 

använt sig av en abduktiv strategi som innebär en kombination av induktiva och 

deduktiva moment. Induktivt har intervjupersonerna uppmuntrats att med egna ord 

beskriva sina upplevelser. Till viss del har studien präglats av författarnas förförståelse, 

studiens teoretiska perspektiv har även styrt vilka frågor som ställts under intervjun, 

därav den deduktiva ansatsen. Abduktionen torde därför vara att forskarna utgått från 

empirisk data som sedan tolkat utifrån teoretiskt grundade antaganden (Larsson 

2005:22,23).  

 

Undersökningens data har samlats genom intervjuer med personer som är medlemmar i 

Fontänhusets verksamhet, därför att de har någon form av psykiskt funktionshinder. För 

att få ett en så omfattande bild som möjligt kring ämnet har även fokusgruppsintervjuer 

gjorts med handledarna på Fontänhuset. Billinger (2005:170) beskriver att genom 

fokusgrupper ges deltagarnas kollektiva bild, en allmän åsikt om fenomenet, utan att för 

den delen göra anspråk på att alla tycker lika. Genom dialog så växer gemensamma 

värderingar, förståelse av samband och innebörder fram. Intervjuerna har strukturerats 

med hjälp av en allmän intervjuguide. Det vill säga att ett antal öppna frågor skapats 

med hänsyn till studiens teman. Dessa teman har formulerats utifrån centrala 

frågeområden kopplade till studiens frågeställningar. Två intervjuguider har använts, en 

för intervjuer med verksamhetens medlemmar och ytterligare en anpassad för 

fokusgruppsintervju med verksamhetens handledare. Enligt Larsson (2005:104) får vi 

som forskare då en kontrollista för att relevanta frågor inte skall utelämnas eller 

glömmas. 

 

2:3 Urval av intervjupersoner  

I intervjuundersökningar tenderar antalet personer att vara antingen för litet eller för 

stort, är urvalet för litet är det svårt att göra jämförelser eller testa hypoteser. Om antalet 

är för stort blir det svårare att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale 

1997:97f). Ibland finns uppfattningen att ett större antal är mer vetenskapligt, men där 

vill Kvale (1997:99) betona intervjuernas kvalitet snarare än deras kvantitet. Det finns 

inga egentliga regler för vad som är ett riktigt antal för en intervjuundersökning, ett sätt 

att förhålla sig, kan dock vara att intervjua det antal som behövs för att ta reda på vad du 
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vill veta. Ett lämpligt antal personer kan därför sägas bero på undersökningens syfte 

(Kvale 1997:97).  

 

För att få underlag att besvara studiens syfte, sysselsättningens betydelse för psykiskt 

funktionshindrade i deras vardag, har intervjuer skett med fem medlemmar i 

Fontänhusets verksamhet i Sköndal i Stockholm. Möjligen är det fördelaktigt att samla 

data genom ett större antal intervjuer för en ännu djupare förståelse, uppsatsförfattarna 

har valt att inte göra detta för att inte försaka kvaliteten på dataanalysen. För att bredda 

bilden av sysselsättningens betydelse så har fokusgruppsintervjuer gjorts med 

personalen i verksamheten.  

 

Billinger (2004:173) rekommenderar att antalet deltagare i fokusgruppen är mellan fyra 

till sju. Faran med en för liten grupp är att den blir mer relationsorienterad än 

uppgiftsorienterad, i en stor grupp är risken istället att alla inte kommer till tals. Då 

personalgruppen i verksamheten är tre till antalet och intervjuns deltagare därmed 

understiger rekommenderat antal, innebar det att forskarna var extra uppmärksamma på 

att hålla gruppen uppgiftsorienterad.  

 

2:4 Intervjuernas genomförande   

I ett första steg, i genomförandet av intervjuerna, togs kontakt med personal på 

Fontänhuset i Sköndal via e-post för att undersöka om intresse fanns för deltagande. 

Uppsatsförfattarna blev inbjudna till verksamheten för att presentera sin idé för 

medlemmarna. Tid för intervjuer bokades med fem medlemmar i olika åldrar, vilka 

sedan kom att genomföras var för sig, samt en gruppintervju med handledarna för 

verksamheten. Under gruppintervjun satt de tre handledarna tillsammans och 

diskuterade och besvarade de frågor som ställdes. Intervjuerna såväl med medlemmar 

som med handledare genomfördes i Fontänhusets lokaler, vilket uppsatsförfattarna 

uppfattade som positivt då intervjupersonerna kände sig hemma i miljön och möjligen 

därmed kunde slappna av och lättare vara sig själva. Som ett stöd för intervjuerna 

användes två allmänna intervjuguider, en för medlemmarna och en för handledarna. Det 

vill säga att öppna frågor utformades utifrån undersökningens temaområden för att täcka 

in relevanta frågeområden kopplade till frågeställningarna. Frågorna behöver inte ställas 

i en viss ordning, vilket heller inte gjordes. Intervjuguiderna fungerade således som en 

checklista över de samtalsämnen och frågor som önskades få svar på (Larsson 2005: 

104).  Intervjuerna med medlemmarna tog mellan trettio minuter till en timme och 
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intervjun med handledarena tog ca en timme. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas till text.  Ingen närmare presentation av medlemmar eller handledare 

kommer att ske med anledning av att Fontänhuset Sköndal är en relativt liten 

verksamhet och vi anser att detta är av betydande vikt för att kunna bevara de 

medverkandes anonymitet. 

 

2:5 Databearbetning 

De intervjuer som gjordes har vidare transkriberats till text, en uppgift som 

uppsatsförfattarna delat lika på. Författarna har även transkriberat vissa stycken en gång 

i var, för att utesluta att skillnader skulle uppstå i utskriftsprocessen. Transkriberingen 

resulterade till ett fyrtiotal sidor från medlemsintervjuerna och ett femtontal för 

fokusintervjun med handledarna. För att få en helhetsbild i enlighet med den 

hermeneutiska processen har författarna först läst igenom den fenomenologiska texten i 

sin helhet för att få en känsla av meningen, vidare har meningsenheter utskiljts för att 

sedan dela in i olika teman så som bakgrund, medlemskapet, då och nu samt social 

situation och självbild. Uppsatsförfattarna har ställt frågor till texten för att försöka 

utröna vad den egentligen säger, vad är det som framkommer. Slutligen har intervjuerna 

i form av textmaterial knutits ihop, i vad författarna ansett vara centralt för att besvara 

studiens syfte, för att bli beskrivande utsagor. Dessa utsagor är vad som presenteras i 

uppsatsens resultatdel. Vad som gjorts är alltså att intervjupersonernas uttalade mening, 

så som uppsatsförfattarna uppfattar den, har koncentrerats i mer väsentliga innebörder i 

förhållande till uppsatsens syfte. Detta är i linje med vad Kvale (1997:177) beskriver 

som meningskoncentrering.  

 

De resultat som presenteras har vidare blivit föremål för en empirisk tolkning, en form 

av meningstolkning där uppsatsförfattarna har försökt gå på djupet bortom det direkt 

sagda och söka presentera tolkningar utifrån intervjuernas resultat, i enlighet med den 

hermeneutiska filosofin (Kvale 1997: 182). För att finna den djupare meningen i 

utsagorna bör tolkningen ske mot bakgrund av valda analysverktyg som exempelvis 

olika teorier (Larsson 2005:106). Uppsatsförfattarna har valt att hermeneutiskt tolka den 

fenomenologiska empirin i ljuset av två olika teoretiska perspektiv som presenteras i 

uppsatsens femte kapitel.  

 

Uppsatsförfattarna har valt att presentera resultaten utifrån en temaanalys där flera 

intervjupersoners utsagor analyseras samtidigt utifrån sammanhang, det vill säga utifrån 
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uppsatsens teman (Larsson 2005: 108). Genom att presentera resultaten utifrån ett 

aktörsperspektiv i form av medlemsintervjuer och ett observatörsperspektiv i form av 

fokusgruppsintervju med handledare har analysen framträtt på olika nivåer. 

Tolkningarna av medlemmarnas utsagor har analyserats mer utifrån individnivå medan 

tolkningarna av handledarnas utsagor framträder på gruppnivå. De olika temans 

tolkningar och analysens nivåer har sedan ställts mot varandra i en helhetsanalys i en 

form av hermeneutisk cirkel. Den hermeneutiska cirkeln karaktäriseras just av att 

delarna växlas mot helheten, teman tolkas mot varandra för att skapa en helhetsmening 

(Larsson 2005: 93).  

 

2:6 Studiens giltighet  

Att uppmärksamma begreppet validitet i forskningssammanhang innebär en kontroll av 

att den metod som använts, studien undersöker vad den avser att undersöka. I kvalitativa 

undersökningar eftersträvas en hög intern validitet. Det vill säga att de frågor som ställs 

i en intervjusituation fångar in det som avses att fånga in. Ett sätt att kontrollera detta är 

att samla rika beskrivningar av ett fenomen. Att validera är en process genom hela 

undersökningen där läsaren till slut ska kunna följa med och skapa sig en tydlig bild av 

de beskrivningar, kategoriseringar och analyser som presenteras av forskaren (Larsson 

2005: 116,117). Kvale (1997:214,215) presenterar denna valideringsprocess i sju 

stadier. För att kontrollera validiteten i denna studie har uppsatsförfattarna utgått från 

Kvales sju validitetsstadier.  I praktiken innebär det att endast de uppgifter som har 

ansets relevanta för studien har tagits med. Uppsatsförfattarna har i intervjusituationen 

med hjälp av intervjuguiden få fram täta beskrivningar från intervjupersonerna. Som ett 

tydliggörande har sedan rika och många citat presenterats i uppsatsens resultatdel. Det 

är svårt att kontrollera att intervjupersonerna verkligen uttrycker deras mening. För att i 

möjligaste mån se till att de svar som framkommit är giltiga har intervjupersonerna 

uppmanats till förtydligande samt att följdfrågor ställts. Uppsatsens författare har 

försökt uppmuntra till en öppen och bekväm intervjusituation och har även anlagt ett 

öppet och icke fördömande förhållningssätt.  

 

I kvalitativ forskning hänför sig reliabilitet till forskningsresultatens konsistens och inre 

logik (Kvale 1997:213). Vid datainsamlingen kan intervjusvarens konsistens testas 

genom att flera liknande frågor ställs som fokuserar på samma tema (Larsson 

2005:117).  Detta gjordes vid intervjuerna för att uppsatsförfattarna skulle kunna testa 

konsistensen i de svar som framkommit, att de var logiska och följdriktiga. Genom att 
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använda triangulering stärks både validiteten och reliabiliteten i en kvalitativ 

undersökning, eftersom fenomenet då belyses och analyseras från flera olika aspekter 

(ibid). I undersökningen användes flera former av triangulering. Teoritriangulering, det 

vill säga att i uppsatsen har två olika teoretiska perspektiv använts vid analysen av 

datamaterialet. För att belysa fenomenet ur olika perspektiv samlades material genom 

flera datakällor, dels medlemmar på Fontänhuset Sköndal (aktörer) och dels handledare 

på Fontänhuset Sköndal (observatörer). Detta kan ses som Triangulering av datakällor. 

Undersökartriangulering betyder att uppsatsförfattarna har delat på intervjuerna vid 

datainsamlingen. Författarna har även vid olika tillfällen var för sig transkriberat samma 

avsnitt från en del intervjuer för att se att inga väsentliga skillnader kunde påvisas. Vid 

dataanalys har vi kunnat bolla och testa analyserna mot varandra för jämförelse. Två 

olika vetenskapsfilosofiska positioner ligger till grund för uppsatsen, den 

fenomenologiska och den hermeneutiska. Genom att kombinera dessa två får vi en 

triangulering av de vetenskapsfilosofiska positionerna.  

 

I kvalitativa undersökningar är möjligheten att göra generaliseringar av resultat 

begränsade, av den anledningen att man arbetar med mycket små och syftesbestämda 

urval (Larsson 2005:118). Undersökningens resultat kan istället sägas bära form av 

extrapolering. Med det menas att försiktiga antaganden har gjorts huruvida forskningens 

resultat kan vara tillämpbara i andra liknande situationer än den studerade. 

Extrapolering är logiska, analytiska och problemorienterade utsagor som ställs mot de 

kvalitativa forskningsresultaten om ett fenomen (ibid).  

 

2:7 Etiska aspekter 

I forskningssituationer är det viktigt att ständigt vara medveten om viktiga etiska frågor. 

Detta bör vara aktualiserat under hela forskningsprocessen och inte bara under själva 

intervjutillfället (Kvale 1997:105). Inom kvalitativ forskning kan det vara svårt att 

precisera tydliga etiska regler, inför det förtroende och de situationer som kan uppstå, 

när en undersökning handlar om privat och känslig information. Då frågorna riktas in på 

en mer personlig natur och skapar ett förtroende mellan intervjuare och intervjuperson 

är det viktigt att forskaren noga har tänkt igenom de etiska frågor som bör ställas 

(Larsson & Goldberg 2008:180).  Det finns enligt Kvale (1997:107) tre etiska riktlinjer 

för att underlätta i intervjusituationer, dessa har tillämpats genomgående under hela 

forskningsprocessen. Intervjupersonerna har, liksom Kvales riktlinje om informerat 

samtycke (Kvale 1997:107f), informerats om undersökningens syfte och 
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tillvägagångssätt samt att det när som helst är okej att avbryta intervjuen.  Vidare 

informerades intervjupersonerna om att data som samlas in och där intervjupersonen 

kan identifieras inte kommer att användas. Skulle det dock vara av betydelse för 

forskningen att sådana data publiceras görs detta endast med undersökningspersonens 

skriftliga medgivande. Som ytterligare skydd för den intervjuades privatliv kommer 

namn och andra identifierande drag att ändras i slutrapporten vilket överenstämmer med 

Kvales riktlinje om konfidentialitet (Kvale 1997:109).  När det gäller intervjusituationer 

kan det alltid uppstå konsekvenser, Kvales tredje riktlinje, ett exempel kan vara att en 

intervjuperson avslöjar saker denne inte haft för avsikt att avslöja och som efter 

intervjun ångras. (Kvale 1997:110).  I arbetet har valet gjorts att inte ta med vissa citat 

av den karaktär där det kan finnas risk att intervjupersonen ångrar sig och för att 

minimera risken att intervjupersonen på något vis kommer att i frågasättas eller hamna i 

dålig dager hos andra medlemmar.  
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Kapitel 3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som uppsatsförfattarna ansett vara 

relevant för studien. Den har dels bidragit till att utveckla kunskaper hos 

uppsatsförfattarna inom området psykiskt funktionshinder och sysselsättning men även 

fungerat som ett verktyg och förstärkning vid empirisk tolkning och analys. Den 

tidigare forskningen redovisas under två rubriker sysselsättning, livskvalitet och 

välbefinnande samt klubbhusrörelser och arbetsrehabilitering, detta har gjorts för att 

forskningen ska bli mer överskådlig utifrån ämnesområde.  

 

3:1 Sysselsättning, livskvalitet och välbefinnande 

De kanadensiska forskarna i socialt arbete och arbetsterapi, Ginette Aubin, Raymond 

Hachey och Céline Mercier har studerat betydelsen av dagliga aktiviteter för personer 

med långvarig psykisk sjukdom och deras upplevda livskvalitet. Studien utfördes i 

Montreal och 45 personer deltog i semistrukturerade intervjuer, det vill säga samma 

frågor har ställts till alla informanterna, svarsalternativen i sin tur är öppna. Syftet var 

att studera eventuella samband mellan en upplevd mening med dagliga aktiviteter och 

livskvalitet. För att mäta meningen med de dagliga aktiviteterna utgick de från 

nyckelorden upplevd kompetens, värde och tillfredställelse. Resultaten visar att det 

finns ett samband mellan upplevelsen av en bättre livskvalitet när känslan av kompetens 

fanns i utförandet av dagliga aktiviteter, särskilt då dagliga sysslor. Även när deltagarna 

upplevde tillfredställelse med arbete och arbetsrelaterade aktiviteter och vila upplevdes 

en bättre livskvalitet. Forskning visar på att daglig sysselsättning  spelar en viktig roll 

för upplevelsen av en ökad livskvalitet. Det visar också på att det är viktigt, i det 

fortsatta sociala arbetet med målgruppen, att ge stöd för att utveckla känslan av 

kompetens och tillfredställelse i utförandet av olika aktiviteter, då det finns samband 

med ökad livskvalitet (Aubin, Hachey, Mercier ,1999). 

 

De två forskarna i arbetsterapi Christel Leufstadius och Mona Eklund (2008) har 

särskilt intresserat sig för om det finns samband mellan sysselsättning för psykiskt 

funktionshindrade och upplevd hälsa och välbefinnande. Forskarna presenterar en studie 

som syftade till att försöka utröna faktorer som kan indikera en obalans i 

tidfördelningen av dagliga aktiviteter bland psykiskt sjuka. På så sätt skulle man kunna 

identifiera personer med ett större behov av stöd. Utgångspunkten var att många med 

långvarig psykisk sjukdom uttryckte ett stort behov av att få hjälp med en mer 
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strukturerad och meningsfull tillvaro vad gäller arbete, socialt liv och fritid. Resultaten 

visade i motsats till författarnas hypotes att äldre personer med långvarig psykisk 

sjukdom upplever en bättre balans av dygnsrytm och vardagsstruktur än yngre.  

 

Då i synnerhet yngre män som enligt denna studie kan vara en grupp som är i behov av 

hjälp från professionella att strukturera upp dagen genom aktiviteter som de själva 

upplever som meningsfulla, enligt Leufstadius och Eklund. Det gick även att utläsa att 

personer med en psykos diagnos spenderade mindre tid under dagen i någon form av 

aktivitet än de med en annan psykiatrisk diagnos. De riskfaktorer som 

uppmärksammades som förklaring till att mindre tid användes till studier/arbete och mer 

för onormalt mycket sömn kunde sägas vara generella psykiska symptom såsom ångest, 

självförakt och svårigheter att samarbeta med andra. Risken är då därför större att en 

person med psykosdiagnos och hög nivå av symptom spenderar en liten del av dagen i 

aktivitet. (Leufstadius & Eklund, 2008).  

 

I Spending my time beskriver Christel Leufstadius (2008) hur huvudprojektets syfte var 

att belysa huruvida det fanns något samband mellan den tid en person spenderar i 

dagliga aktiviteter och dennes hälsa och välbefinnande. Den gemensamme nämnaren för 

de personer som deltog i projektet var att alla hade ett långvarig psykiskt 

funktionshinder samt att de deltog minst 25 procent per vecka i någon form av arbete, 

reguljärt eller kommunalt skyddad verksamhet. Resultatet visade på att de personer som 

under större delen av dygnet ägnade sig åt någon form av aktivitet som han/hon fann 

meningsfull så var upplevelsen av välbefinnande och god hälsa stor. Exempel på 

aktivitet kan vara arbete/sysselsättning, fritidsaktivitet, skötsel av hemmet etc. Dessa 

personer upplevde även en högre grad av social interaktion. Genom att även studera 

sovvanors påverkan på hälsa och välbefinnande i det dagliga livet visade det sig att de 

personer som ägnade minst tid till aktiviteter under dygnet och de som sov på dagarna 

och var vakna på nätterna upplevde en lägre kontroll på livet och en låg social 

interaktion (Leufstadius, 2008). 

 

3:2 Klubbhusrörelser och arbetsrehabilitering  

I Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska funktionshinder (Karlsson 2008) tas bland 

annat upp den betydelse arbetet har för identiteten. Arbetet bidrar utöver försörjning och 

ökad ekonomisk frihet, även till en känsla av att vara behövd och till sociala relationer. 

Genom att ha ett arbete blir det lättare att beskriva för både sig själv och andra vem man 
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är, det blir en slags identitet. För målgruppen med psykiska funktionshinder kan bristen 

på arbete och identitetskänslor bidra till psykologiska påfrestningar och social 

marginaliserging. Detta i sin tur förhindrar individens möjligheter till integrering och 

normalisering i samhället. Ser man till arbete ur rehabiliterings synpunkt så kan detta 

ses som en av de avgörande pusselbitarna för att i längden uppnå dels ökad ekonomisk 

oberoende men även minskade psykiska symptom och återinsjuknande samt ökad 

livskvalitet och självkänsla (Karlsson 2008:10,59,65). Vidare beskrivs att ett arbete i 

den öppna arbetsmarknaden inte nödvändigtvis bidrar till stärkt identitet, ett arbete av 

denna sort kan också leda till ökat ifrågasättande av den egna identiteten samt skapa 

osäkerhet i arbetssituationer. I stället för att målgruppen direkt försöks normaliseras ut i 

samhället kan det vara av stor vinst att bygga upp och stärka den egna identiteten. Det 

kan med fördel göras inom en konstellation bestående av personer med liknande 

erfarenheter t ex självhjälpsgrupper så som klubbhusrörelser (Karlsson 2008: 65,66).  

 

I vänskap och organisering har forskaren i socialt arbete Anna Meeuwisse (1997) tittat 

närmare på hur klubbhusrörelsen kan förstås som socialt fenomen, organisation och 

rehabiliteringsform. Studien har hon avslutat med att undersöka den konkreta 

tillämpningen av klubbhusmodellen genom en fallstudie på en av Fontänhusets 

verksamheter i Malmö. De går att se att Fountainhouse-rörelsens framväxt i 

Skandinavien skedde under en gynnsam period och på liknande sätt. När 

mentalsjukhusen var på upphällningen och patienterna skulle anpassas till samhället, 

samtidigt som öppenheten för frivillighetsorganisationer ökat och ett ökat behov av 

rehabiliterande insatser. För att etablera en verksamhet med en egen identitet och 

förhandlingsområden krävs ett samspel med omvärlden för att få acceptans från andra 

social system som annars kan påverka makt över verksamheten. Vilket då 

Fontänhusrörelsen torde gjort med framgång, man är beroende av andra myndigheter 

och samarbetar med dessa utan att låta detta påverka den egna identiteten och ideologin.   

 

Vidare beskrivs hur föreställningen om psykisk sjukdom och vad man anser vara viktigt 

för att medlemmarnas livssituation ska förbättras. På Fontänhuset är det viktigt att inte 

fokusera på sjukdom, detta är tydligt framförallt hos handledarna som försöker göra 

verksamheten kvitt från all form av vårdassociation. Det kunde ses att medlemmarna 

oftare ser sig själv som mer psykiskt sjuka än handledarna, men det torde ändå vara en 

skillnad i att se sig själv på ett visst sätt och att ses av andra som psykiskt sjuk. Att 

verksamheten är tydligt uppgiftsorienterad bidrar till att föra fokus bort från sjukdom 
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och istället framhäva andra sidor hos personen. På samma sätt kan det även förena 

människor med olika bakgrunder, arbetsfokuseringen kan ha en sådan överbryggande 

effekt. Att betona likheter istället för skillnader ger förutsättningar för att skapa en 

kollektiv identitet. Meeuwisse menar att på det Fontänhus som studerats finns ges en 

relativt homogen bild av Fontänhuset. Det talas om familjlik atmosfär, jämlikhet och 

tydlig arbetsorientering. Det är en verksamhet som hålls upp utav en stark ideologi som 

alla inblandade verkar vilja ta åt sig, denna ram av ideologi kan även bidra till att det 

mesta på Fontänhuset anses som meningsfullt av många. Det kan dock finnas vissa 

svårigheter med att autenticiteten i rehabiliterande verksamheter, där miljön ska försöka 

efterlikna verkligheten men aldrig kan göra anspråk på att vara det. Konsekvensen kan 

bli att deltagarna upplever uppgifter som kontiga och meningslösa. Vissa medlemmar 

på Fontänhuset i Malmö uttryckte vissa äkthetsproblem att verksamheten var 

någonstans mellan vård och arbete, men inte alls i lika stor utsträckning som i andra 

liknande verksamheter (Meeuwisse 1997). 

 

På uppdrag från Nationella psykiatrisamordningen,  gjordes år 2006 en analys där syftet 

var att beskriva hur olika verksamheter, där i bland fontänhus, bidrar till rehabilitering 

hos individer med psykiska funktionshinder. Nationella psykiatrisamordningen består 

av ett antal offentliga utredningar under ledning av psykiatri samordnaren Anders 

Milton (socialstyrelsen). Resultatet visade på att de rehabiliterande inslaget i 

verksamheterna var av betydande vikt framförallt då medlemmarna på dessa 

verksamheter hade och kunde känna påverkansmöjligheter. Studien tar även upp att 

rehabilitering är mer än vad som går att läsa i 22 kap 2§ AFL där det står  att 

rehabilitering skall syfta till att att återge den som drabbats av sjukdom sin 

arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. Utöver 

detta är rehabilitering även ett samlingsbegrepp för bland annat psykologiska, sociala 

och arbetsinriktade åtgärder vilka på bästa vis skall hjälpa individen att i möjligastemån 

återfå de bästa möjliga förutsättningarna och funktionsförmågan för att kunna leva ett 

normalt liv. Vad utredarna ytterligare konstaterar är att vikten av sysselsättning är stor 

hos målgruppen då detta bidrar till en mer aktiv och social samvaro vilket i sin tur 

bidrar till en positiv anpassning till samhället och ökad livskvalitet för individen. Detta i 

sin tur skall enligt utredarna leda till färre vårdingripande och färre läkemedels intag 

vilket också bidrar till en ekonomisk vinst för samhället (Ekholm & Bergroth 2006). 
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Nationella psykiatrisamordningen skriver i sitt slutbetänkande om meningsfull 

sysselsättning och arbete för personer med psykiska funktionshinder. Det framkommer 

att om denna grupp skall kunna utvecklas och normaliseras förutsätter det rehabilitering 

i arbete och sysselsättning. Dock har utvecklingen av rehabilitering och sysselsättning 

kommit i skymundan för vård och omsorgsinsatser i arbetet för målgruppen. I 

slutbetänkandet tas det även upp om den bristande kunskap hos arbetsförmedling och 

försäkringskassa då det gäller psykiskt funktionshinder och att dessa ofta hänvisas till 

kommunens sysselsättningsverksamheter i stället för att få möjlighet till någon form av 

lönearbete. Då det är av största vikt att även denna grupp får möjlighet till 

arbetsmarknadsåtgärder precis som andra grupper med funktionshindrade så anser 

psykiatrisamordningen att det krävs en kraftfull satsning på olika former av 

arbetsmarknadsåtgärder (SOU 2006:100). 
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Kapitel 4.  Teoretiska perspektiv  

 

4:1 Inledning 

I detta kapitel redovisar uppsatsförfattarna för de analysverktyg som använts i studien. 

De två teoretiska perspektiven som presenteras närmare är Aaron Antonovskys begrepp 

KASAM, känsla av sammanhang där han fokuserat på vad som får somliga att klara av 

svårigheter bättre än andra. Vidare redogörs för Alain Topors perspektiv på 

återhämtning från psykisk sjukdom, som visar på den process individen måste jobba sig 

igenom för att uppnå ett bättre mående. Uppsatsförfattarna anser att valet av teoretiska 

perspektiv fungerat väl som verktyg för att få tillstånd en fördjupad analys och förståelse för 

de resultat som senare kommer att presenteras i uppsatsen.   

 

4:2 Känslan av sammanhang 

KASAM är ett teoretiskt perspektiv med utgångspunkt från det salutogenetiska synsättet 

där fokus ligger på hälsans ursprung och de friska. Enligt perspektivet drabbas alla 

människor upprepade gånger i livet av olika påfrestningar, dessa stressorer ter sig 

socialt och/eller psykiskt, kan vara kraftiga och ihållande och i vissa fall även 

återkommande. Det Antonovsky, KASAMs grundare, kom att intressera sig för var var 

hur det kom sig att vissa människor kunde fortsätta att vara friska och hantera svåra 

situationer, stressorer, då andra inte gjorde det (Antonovsky 2005:9,10).  

 

Antonovsky genomförde ett femtiotal intervjuer på en grupp till synes helt olika 

människor, de fanns dock två likheter. Alla hade de varit med om något traumatiskt och 

de hade också klarat av detta traumatiska förhållandevis bra. För att identifiera någon 

form av mönster kontrollerades intervjuerna ännu en gång och tre komponenter som 

sedermera fick en central roll i utvecklandet av KASAM-teorin visade sig. Antonovsky 

valde att kalla dessa komponenter Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet De 

respondenterna med stark KASAM hade höga värden på de tre komponenterna och för 

de med svag KASAM var värdena låga (Antonovsky 2005:43).  

 

Begriplighet handlar om hur inre och yttre stimuli upplevs, det vill säga i vilken grad 

människan upplever sig själv och världen omkring i sammanhängande och strukturerade 

frågor. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som kan 
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komma i framtiden möjligen inte är förutsägbara men de kommer att kunna åtgärdas 

eller förklaras (Antonovsky 2005:44).  

 

Hanterbarhet kan förklaras som i vilken utsträckning människan upplever sig ha 

resurser att bemöta det som händer.  Dessa resurser behöver inte nödvändigtvis vara ens 

egna utan kan komma från människor som finns i ens nätverk, som inger förtroende och 

som går att räkna med t ex. make, maka, behandlare och arbetskamrat.  En hög känsla 

av hanterbarhet gör att man kan hantera oförutsedda händelser utan att för den skull se 

sig som ett offer och leva i livslång sorg (Antonovsky 2005:45).  

 

Meningsfullhet, KASAMS tredje komponent kan liknas vid en motivationskomponent. 

Den ser till de områden i människans liv som denne upplever meningsfulla och värda att 

satsa på, en välkommen utmaning i stället för en oönskad börda. Personer med hög 

KASAM kan vid svåra händelser ta tag i saken, försöka förstå och gå vidare.  Så länge 

det finns hopp går det även att se en mening (Antonovsky 2005:46).   

 

Enligt denna teori ska en person med en hög KASAM ha lättare att hantera de 

stressorer, livssvårigheter som denne utsatts för.  Detta medför att individen kan se en 

stressor ur en mer positiv synvinkel, något som går att lösa och inte bara som en 

konflikt vilken framkallar hopplöshet. Inträffar det påfrestande händelser kan en person 

med stark känsla av sammanhanget försöka förstå och hantera situationen och även se 

någonting utmanande och meningsfullt med det svåra. (Antonovsky 2005:46).   

 

 

4:3 Återhämtningsbegreppet 

Att personer med psykiska funktionshinder kan återhämta sig helt eller delvis har på 

senare tid blivit allt mer uppenbart (Karlsson 2008:7). Detta betyder i sig inte att de blir 

helt fria från symptom och medicin. Det handlar snarare om människor som genom hårt 

aktivt arbete befinner sig i en återhämtningsprocess, en livsprocess där personen 

försöker ta makten över det egna livet genom att få en förståelse för det som händer och 

att finna en väg framåt. För att lyckas krävs dels tron på sig själv och dels viljan att 

återhämtas. Återhämtning är en personlig och individuell process, dock har individen ett 

stort behov av stöd från omgivningen både vad gäller materiella faktorer och socialt 

samspel från andra människor. En återhämtningsprocess siktar inte på att personen ska 

återgå till det som en gång varit, då människan är i en ständig utveckling riktas blicken 
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istället framåt. Vägen är heller inte rak, i bland blir det två steg fram och ett tillbaka 

(Topor 2004:27,28; Topor & Borg 2009:23).  

 

Psykologen och forskaren i socialt arbete Alain Topor (2004) beskriver i Vad hjälper? 

Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem hur vägen genom 

återhämtningsprocessen kan se ut. Där står att läsa hur han genom flertalet intervjuer 

studerat återhämtningsprocessen från psykisk sjukdom, vad som sker och vad som krävs 

för återhämtningen ska bli lyckad. Återhämtningen beskrivs som en vändpunkt och 

begreppet kan liknas vid en resa där resenären påbörjar ett sökande efter en rad olika 

verktyg som denne sedan skall lära sig att applicera på sig sjäv för att återfå makten 

över sitt liv. Resenären i det här fallet är en person som under lång tid levt med någon 

form av svår psykisk ohälsa. Under resans gång ”stannar tåget” till på olika hållplatser 

där resenärerna måste lämna kvar delar av det gamla innehållet i sin verktygslåda. Detta 

är ofta en svår process då det gamla innehållet, de sjuka, ibland är den trygghet som 

tidigare kan ha setts som avgörande för att över huvudtaget hålla sig samman. På 

hållplatser som slutenvården, behandlingshem, öppenvårdsmottagningar, boendestöd, 

sysselsättningsgrupper etc. möter resenären en rad nya människor och kulturer och 

genom dessa finner han nya verktyg och lärdomar om bemötande och applicering av 

dessa nya verktyg på sina egna problem (Topor 2004).  

 

Det finns ett flertal anledningarna till att människor startar sin resa mot återhämtning. 

En för många gemensam beskrivning är upplevelsen av hur de kommit till just en 

vändpunkt, som att de befann sig på botten av sin sjukdom. Flertalet personer berättar 

hur de levt i nästintill total isolering, ensamhet, kraftiga ångestattacker och dödslängtan, 

att deras liv till sist ställts på sin spets. De hade kommit så lång ner på botten det gick 

att komma och nästa anhalt torde vara döden. Denna botten kan för den drabbade liknas 

med ett vägval, ta sitt liv och dö eller fortsätt sitt liv och överleva. Väljer denne att 

överleva börjar också hoppet om ett ”nytt liv” att gro. Vändpunkten kan av vissa ses 

vara orsakad av en bestämd händelse, medan andra liknar det vid något som skett 

genom fler bidragande faktorer. Vändpunkten är den stund då personen får tillbaka 

hoppet och där resan mot återhämtnng tar sin början (Topor 2004:59-65). Under resans 

gång spelar andra personer en oerhört viktig roll. Dock behöver det inte alltid handla om 

professionella utan om vanliga mänskliga kontakter som bidrar till det social och viktiga 

i att som att känna sig respekterad för den han är just då, blir sedd i sin helhet och ha 

någon som vill lyssna på det personen har att säga. Lika viktig som den roll 
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omgivningen har i individens återhämtning lika viktigt är det att individen själv försöker 

sätta sig in i, förstå och bearbeta vad som genomlevts (Topor 2004:135,138,139). 

 

Vändpunkten kan illustreras i tre steg, som innebär att samla kraft, insikt och acceptans 

i sin sjukdom, lära sig hantera och fungera i sin psykiska sjukdom för att sedan förstå 

den utveckling som skett och identifiera med denna. I det första steget kan det utåt sett 

verka som att inget händer medan någonting desto mer sker inuti individen. Denne 

försöker lära sig vem han är, vad som hänt, om det finns det några vänner kvar, om det 

finns det några faror runt psykosen etc. Det första stadiet kan ses som en början då 

krafterna samlas, sjukdomen accepteras och verktygen samlas. Professionella runt 

individen vill här gärna ha synliga resultat av återhämtningen och sätter därför ofta in 

aktiviteter. Detta kan vara positivt men vanligen vill individen skynda långsamt, svaren 

på alla problem behöver inte finnas, de vill bara hitta och bearbeta sig själva, vilket är 

en viktig punkt i processen (Topor 2005:67,68; Topor & Borg 2007:28).  

 

I det andra steget ses vändpunkten komma även utåt. De resurser personen tog tillvara 

på i steg ett skall nu appliceras. Som en konsekvens kan ”mötet med livet” medföra 

både ångest och oro och olika symptom kan komma tillbaka. Ur betraktares ögon kan 

denna nivå ses som ett stort kliv tillbaka. Vilket i sin tur kan föra med sig att 

professionella, i stället för att ta reda på vad som händer och var i utvecklingen som 

personen befinner sig, väljer insatser som medicinhöjning och/eller slutenvårds 

placering. För vissa kan detta vara det rätta men för många kan i stället en ökning i 

stödjande insatser som samtal eller bara vanligt sällskap vara desto mer hjälpande. 

Själva vändpunkten handlar om flertalet faktorer som påverkar personen att våga ta ett 

kliv framåt, om denne kan prata om och lära sig se sambandet mellan det som händer 

och de han känner så blir det lättare att utvecklas (Topor 2005:70-72). 

 

Att verkligen klara av något som man tagit sig för är en positiv och viktig erfarenhet i 

återhämtningsmomentet. I det tredje steget, när personen börjar må bättre och själv 

klarar mer, kan de utomståendes krav och förväntningar öka. De anhöriga vill ha 

tillbaka personen som den en gång var innan sjukdomen och från vården och 

socialtjänsten höjs kraven. Det kan handla om att slussas vidare i rehabiliteringsledet 

eller att ”tvingas” tillbaka till arbetslivet. Liknas detta med bergsbestigning där man har 

säkerhetslina och sätter ner ena foten först för att leta efter stadigt fotfäste, kan ses att 

fotfästet för den som skall återhämtas är allt annat än stadigt. Läkare och personal byts 
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ut vartefter tillståndet förändras, vid varje förändring ställs nya högre prestationskrav. 

Situationen kan upplevas otrygg och skall personen lyckas vända ”tillbaka till livet” så 

räcker det inte med att veta eller tro att han klarar av olika saker han måste visa för sig 

själv att det faktiskt är möjligt då är det av vikt att det även här är i personens egen takt 

och utefter krav som inte känns ouppnåeliga (Topor 2005:72,75,76). 

 

Återhämtning kan också delas in i två olika nivåer den sociala och den 

fullständiga/totala. I den Sociala återhämtningen kan vissa symptom, som att höra röster 

eller att ha vanföreställningar, finnas kvar men individen klara av sociala kontakter och 

vardagliga sociala situationer. Det kan dock vara av vikt med stödjande insatser i det 

sociala livet och att utbudet i samhället inte hindrar processen genom att inte kunna 

bistå med tex boende och sysselsättning anpassat efter den enskildes behov (Topor 

2009:21-22).  

 

Fullständigt eller total återhämtning innebär att personen på det stora hela är och 

fungerar som innan sjukdomen och inte uppvisar några psykotiska symptom eller har ett 

regelbundet intag av neuroleptika. Dock går det inte att säga att personen helt återgår till 

det som det en gång varit. Individen har ofta levt i väldigt många år med sina 

funktionshinder och dess problematik och det medför vissa svårigheter med att helt 

övertygande kunna säga att personen är och fungerar precis som innan insjuknandet. 

Under sjukdomstiden har mycket hänt både vad gäller personens utveckling, erfarenhet 

och förväntningar (Topor 2005:22). 
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Kapitel 5. Resultat och analys  

 

5:1 Inledning  

I resultatkapitlet presenteras citat från deltagande intervjupersoner utifrån fyra teman: 

bakgrund, medlemskapet, då och nu samt social situation och självbild. Efter varje tema 

redovisas en empirisk tolkning. Resultatredovisningen har delats in i två delar, den 

första delen presenterar resultat från medlemsintervjuerna utifrån ovannämnda teman 

där varje tema följs utav en empirisk tolkning. Den andra delen redovisar resultaten från 

fokusgruppintervjun med handledarna även här utifrån teman, där varje tema följa utav 

en empirisk tolkning.   

 

5:2 Presentation av intervjupersonerna  

Intervjuerna genomfördes med fem medlemmar och tre handledare på Fontänhuset 

Sköndal. Medlemmarna, två kvinnor och tre män, är i varierande åldrar och de 

intervjuades var för sig. Handledarna, en man och två kvinnor deltog tillsammans i en 

fokusgruppintervjuv. Uppsatsförfattarna har valt att inte göra någon närmare 

presentation av intervjupersonerna med hänsyn till etiska aspekter, då verksamheten är 

relativt liten och det skulle innebära svårigheter att behålla de medverkandes 

anonymitet.  

 

5:3 Bakgrund  

Det är varierande hur ofta medlemmarna på Fontänhuset Sköndal besöker huset även 

hur länge de haft sitt medlemskap. Spannet spänner mellan ett halvår till ett och ett halvt 

år, ett par av IP besöker huset i princip måndag till fredag medan de övriga kommer dit 

två till tre gånger i veckan. Flera har besökt andra aktivitetshus men har inte funnit 

dessa tilltalande nog för fortsatta besök. Det upplevs som viktigt att kunna identifiera 

sig med de andra medlemmarna. IP 2 Berättar om sitt enda besök på en kommunal 

träffpunkt och upplevelserna av den: ”Jag har varit en gång på ett ställe som stadsdelen 

har på Södermalm, där man fikade, surfade och de hade en symaskin också. Jag var där 

en gång sedan gick jag inte dit mer/…/ det var inte min grej.”  

 

IP 1 berättar om sina upplevelser från ett annat Fontänhus, IP hade svårt att identifiera 

sig med de andra medlemmarna, som är: ”mer psykiskt sjuka än här, här märks det inte 
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på samma sätt/…/ Det kanske är fler som har depression men det märks inte på samma 

sätt att de är sjuka.”  

 

Hur medlemmarna kommit i kontakt med Fontänhusets rörelse skiljer sig åt. Det kan 

vara via offentliga verksamheter så som socialtjänst, sjukvården eller arbetsförmedling. 

IP 2 berättar om ett intressant och annorlunda första möte med chefen för Fontänhuset 

på Götgatan i Stockholm, de träffades på krogen: ”Jag stod och drack bira i baren och vi 

började prata, men inte om sånna här saker. Sen gav han mig sitt visitkort när vi skiljdes 

åt och det var innan jag insjuknande. Eller jag mådde ju dåligt men det var innan jag 

blev sjukskriven”.  

 

 IP 3 talar om hur IP kom i kontakt med Fontänhuset Sköndal, genom socialtjänsten 

som trodde det kunder vara en bra idé. IP 3 beskriver det som svårt att trivas på andra 

ställen och då drar IP sig undan efter ett par besök men på Fontänhuset var det 

annorlunda. IP 5 berättar om när han först hörde talas om Fontänhuset: ”Då var det 

någon som var klok nog att rekommendera Fontänhuset, så när jag blev utskriven (från 

psykiatrins slutenvård) så började jag gå där med en gång.”  

 

5:4 Tolkning av bakgrund- den första kontakten 

En del medlemmar har prövat på att besöka andra aktivitetshus än Fontänhusets 

verksamheter flera av dem har även besökt andra Fontänhus än det i Sköndal. I 

jämförelse med andra aktivitetshus så har Sköndal lyckats fånga just dessa medlemmars 

intresse. Närheten till naturen, att kunna identifiera sig med de andra medlemmarna vad 

gäller sjukdomsbild och de aktiviteter som står till hands ges som exempel på varför 

medlemmarna föredrar Fontänhuset Sköndal. Ses detta utifrån Antonovskys (2005:45) 

tredje komponent, i KASAM begreppet, meningsfullhet, kan möjligen sägas att de IP:s 

som provat andra typer av sysselsättning och inte tyckt att detta fungerade bra för dem, 

inte heller kunde se någon meningsfullhet i de aktiviteter som utfördes. Möjligen 

motiverade dessa sysselsättningar inte till att utmana berörda personer i tillräcklig 

omfattning. Topor (2004: 53,135-136) tar även upp vikten av samspelet med andra 

människor under återhämtningsprocessen, att bli respekterad för den man är just här och 

nu. De människor personen sedan möter, genom exempelvis en sysselsättning, bidrar 

även till att ge nya kunskaper och verktyg att hantera sin psykiska hälsa med. Kan 

tänkas innebär detta att personen behöver kunna identifiera sig med omgivningen och 
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andra medlemmar för att ta emot dessa kunskaper och verktyg, vilket kan vara svårt om 

man upplever dem som sjukare än sig själv.  

 

 Det finns flera vägar för att komma i kontakt med Fontänhuset i det flesta fall har detta 

skett genom olika myndigheter som sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedling. I en 

utredning från socialstyrelsen från 2006 står att läsa, även om de tankar som fanns 

bakom psykiatri reformen om rehabiliterande arbetet inte framskridit i önskad takt, 

finns ett stort intresse bland de tre huvudmännen kommun, landsting och stat att försöka 

tillgodose individernas behov av exempelvis sysselsättning (SOU 2006:100, 20).  

 

5:5 Medlemskapet i Fontänhuset  

Intervjupersonerna beskriver varför det tycker om att komma till Fontänhuset Sköndal. 

De flesta är eniga om att den sociala stimuleringen är väldigt viktig men även att få 

komma bort från hemmet, bryta isolering och göra någonting som känns vettigt och 

meningsfullt. Delaktigheten blir mycket betydelsefull för att uppgifterna ska kännas 

viktiga, att själv få bestämma vad man ska göra och i vilken omfattning detta ska ske, 

upplevs av flera som en grogrund för möjlighet till utveckling.  

 

Alla intervjupersonerna har kontakt med någon av de medlemmar de mött på 

Fontänhuset även på sin fritid. Vanligaste var att intervjupersonerna hade kontakt med 

en eller två andra medlemmar utanför huset men någon hade även kontakt med flera. 

Generellt upplevdes stämningen i huset bland medlemmar och handledare som god, 

flera uttryckte att det var roligt att komma dit. Klimatet medlemmarna mellan uttrycktes 

som hjälpsamt, där man gärna delade med sig av erfarenheter för att kunna hjälpa en 

annan och kanske även inge hopp om ljus och förbättring.  

 

IP 2 beskriver varför IP besöker Fontänhuset i Sköndal. Det är dels en social aspekt men 

även att få känna sig behövd och få möjlighet att utföra stimulerande uppgifter utifrån 

egna intressen och önskemål:  

”Ja, det är många aspekter. Dels det sociala sammanhanget är ju jätte viktigt, att 

få aktivera sig inte bara lulla runt på stan det tröttnar man ju på efter ett tag. 

Roliga arbetsuppgifter jag får bestämma själv vad jag vill göra. Det är roligt att 

få komma med egna initiativ och projekt att få genomföra”… 
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IP 2 berättar vidare hur denne fått en ny spännande roll i huset, som denne uppfattar 

som positiv och utvecklande: ”Jag är lite mellan arbetsledare och medlem, jag har en 

roll som är en lite rolig resa att vara med…den rollen har jag aldrig haft förut”.  

 

IP 1 beskriver hur denne uppfattar den sociala stämningen bland medlemmar och 

handledare i huset. IP liknar det vid en familj en gemenskap där alla måste ta hänsyn till 

varandra:  

 

”Jo, Fountain House är som jag ser det mer som att gå med i ett kollektiv, fast 

man bor hemma. Då man är här så lever man i ett kollektiv, ungefär som i den 

där filmen tillsammans/…/så är det man kan inte bara köra fullt ös utan man 

måste lyssna in och höra vad andra säger och så, prata och få ihop det.”  

 

IP 4 Berättar varför det är viktigt att komma till huset, få del av en gemenskap och om 

känslan av att kunna få vara sig själv. Det är okej att må sämre emellanåt på 

Fontänhuset. IP jämför med tidigare arbetsplatser där det inte finns utrymme för att må 

dåligt, vilket upplevdes som ensamt: ”Det är lika viktigt att får träffa andra och ha något 

att göra. Istället för att vara hemma och vara ensam och inte göra något. Samtidigt kan 

man få vara sig själv, om jag mår lite sämre någon dag, då kan jag få göra det.” 

 

Alla intervjupersoner beskriver att det är viktigt för dem att kunna få vara med och 

påverka sina aktiviteter i huset, men framför allt att bli hörda och lyssnade på även om 

deras idéer inte blir genomförda.  Flera beskriver det dagliga husmötet, där medlemmar 

och handledare samlas för att planera och diskutera kring aktiviteter som ett bra forum. 

Generellt bland de intervjuade medlemmarna så råder uppfattningen om att de faktiskt 

blir hörda och sedda på huset såväl av handledare som av andra medlemmar. Detta i sin 

tur skapar möjlighet att kunna utvecklas. Hur mycket de olika IP ville vara med och 

styra i husets aktiviteter varierade. Några var nöjda med att inte behöva bestämma så 

mycket utan ville hellre flyta med, viktigt var dock känslan av att ändå bli lyssnad på 

vid eventuella behov och idéer. Andra tog gärna en mer drivande roll men även då 

uttrycktes vikten av att få bli hörd och sedd kring det egna engagemanget. Handledarnas 

roll blev klart tydlig här att genom relation och samspel kunna se och lyssna till varje 

individs unika behov av aktivitet, på-puttning och tillbakadragande.  

 

IP 3 Beskriver genom en liknelse hur IP ser på vikten av att bli lyssnad på och bekräftad 

i sin subjektiva känsla även om motparten inte håller med. IP har inte alltid upplevt sig 
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kunna säga sina åsikter öppet på huset på ett bekvämt sätt och känt sig hörd, men det 

har förbättrats med tid:  

 

”Jag tycker att varje medlem ska kunna vara med och påverka. Jag tänker så här, 

att när du beställer mat så har du alltid rätt kunden har alltid rätt, även om inte 

åsikten är bra så har man alltid rätt på sitt sätt/…/ I början kände jag att det 

kanske inte var så men nu på senaste så känner jag att om jag vill säga något och 

då känner de om det är en bra idé eller inte.”   

 

IP 2 beskriver hur viktigt denne upplever att självbestämmandet är, att få vara delaktig 

och bestämma kring de vardagliga arbetsuppgifterna på huset, över sin dag. IP menar 

också att handledarna har ett ansvar i att göra medlemmarna delaktiga och inge 

entusiasm och intresse. För att kunna göra detta krävs dock en trygg relation och ett 

fungerande samspel, att handledarna kan känna av medlemmens dagsform, hur mycket 

kan man putta på eller kanske handledaren ska dra sig tillbaka.  

 

5:6 Tolkning av medlemskapet i Fontänhuset 

Ett medlemskap i Fontänhuset innebär att få bli del av ett socialt sammanhang samt att 

utföra uppgifter som upplevs som meningsfulla. I detta finns flera komponenter, dels att 

få komma utanför hemmet och strukturera sin dag och tid men även att få umgås med 

andra människor. Topor (2004:27,135) beskriver i återhämtningsprocessen från psykisk 

sjukdom, vikten av stöd från omgivning både vad gäller materiella faktorer men framför 

allt socialt samspel från andra människor.  Hur den mänskliga kontakten och samspelet 

med personer runt omkring kan bidra till att personen får känna att den är respekterad i 

sin helhet och att det finns människor som vill lyssna på vad han har att säga. Flera av 

IP:s beskriver även detta hur viktigt det är att få känna sig hörd och uppmärksammad.  

 

På samma sätt beskriver Antonovsky (2005:10) hur socialt stöd kan ses som en kraft för 

att bekämpa stressorer i livet. De tre komponenter som beskrivs i Antonovskys KASAM 

kan i detta sammanhang liknas med hur den dagliga strukturen på Fontänhuset Sköndal 

hjälper till att öka begripligheten för medlemmarna som kommer dit, dagen och 

vardagen blir mer förutsägbar och förståelig. Likaså kan den sociala gemenskapen 

mellan såväl medlemmar som handledare ge en högre hanterbarhet. Att umgås, få stöd 

och ta lärdom av andra människor som har liknande erfarenheter kan inge en känsla av 

hopp att saker faktiskt kan lösa sig. Den tredje delen av KASAM meningsfullhet, som 

är en slags motivationskomponent kan kopplas samman med medlemmarnas 
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delaktighet. Genom att de upplever sig få bestämma själva över sin dag och fylla den 

med uppgifter som för individen ger utmaningar och känns meningsfulla skapas också 

motivationen att utföra dessa uppgifter (Antonovsky 2005:44-46). Om resultaten tolkas 

utifrån tidigare forskning kan de IP:s som uttrycker sig ha en meningsfull aktivitet, även 

ha bättre chanser att uppnå upplevelser av välbefinnande och ett bättre mående. 

Forskningen visar också att det finns samband mellan upplevelsen av välbefinnande och 

bättre mående med en upplevelse av högre social interaktion (Leufstadius 2008) Flera 

IP:s beskriver hur deras sociala förmågor har ökat med hjälp av sysselsättningen på 

Fontänhuset Sköndal.  

 

5:7 Då och Nu- tiden före Fontänhuset till idag 

Den gemensamma upplevelsen bland intervjupersonerna var att alla kände någon form 

av ensamhet innan de blev medlemmar och började besöka Fontänhuset, flera började 

dock sitt medlemskap på ett annat Fontänhus än det i Sköndal. Många beskriver även att 

det var svårt att hitta något vettigt att göra på dagarna med förskjuten dygnsrytm och 

isolering till följd. Det var vanligt att stanna kvar i sängen långt in på dagarna vilket 

resulterade i ett sämre mående, ökad ångest, depression och ibland bristande hygien. IP 

1 beskriver sin upplevelse av tiden innan Fontänhuset som mörk och tråkig. IP 1 var då 

sjukskriven och började isolera sig från omgivningen, hade känslor av hopplöshet och 

beskriver en nalkande depression.  

 

IP 4 beskriver hur en dag kunde se ut innan Fontänhuset. IP hade svårt att komma igång 

på dagen, svårt att motivera sig att göra saker och kände sig ensam: ”Ja då låg jag 

förmodligen och drog mig i sängen, åt frukost och gick och lade mig igen. Sen försökte 

jag komma på något att göra som att vara hemma och städa, men jag har rätt 

ordningsamt/…/ det var ensamt.” IP 4 berättar vidare om vardagen idag och hur den 

blivit mer betydelsefull sedan IP började med sin sysselsättning på Fontänhuset. ”Nu är 

det upp i bra tid, sedan jobbar man på med allt möjligt och sedan är det dags att gå hem 

och då är jag trött. Jag är mycket mer nöjd med dagen/…/ ordet meningsfullt så känns 

det att vara här. ”  

 

IP 2 berättar hur en dag kunde se ut innan Fontänhuset. IP talar om hur benägen denne 

var att ligga kvar i sängen på dagarna, vilket ökade ångesten: ”jag var så dålig när jag 

inte hade någon sysselsättning att jag låg kvar i sängen och gick inte ut på flera dagar, 
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hygienen var sämre.”  Vidare berättar IP 2 om hur livet förändrades när vardagen med 

hjälp av en sysselsättning och Fontänhuset blev mer innehållsrik.  

 

”När jag hade en verksamhet att gå till varje dag då var det att sköta sig och 

duscha ordentligt, det gjorde att jag mådde bättre och kände mig fräschare/…/ 

för att distrahera sig själv och sitt dåliga mående är ju att göra intressanta saker 

som man tycker om att göra och att integrera med andra är ju ett jätte bra sätt att 

fokusera bort sitt dåliga mående/…/ nu går jag upp och sköter mina tider måndag 

till fredag som på en vanlig arbetsplats.”  

 

IP 3 beskriver att känslor av ensamhet och isolering som skapade förutsättningar för att 

fördjupa sig i svåra tankar innan medlemskapet. IP beskriver även hur denne bestämde 

sig för att gå vidare och bryta ensamheten: 

 

”Jag var hemma, ville inte gå ut, tänkte på det obehagliga och med att vara 

ensam egentligen/../ Det måste finnas en tid då man säger ifrån och att man 

förtjänar det bättre och det var det jag gjorde. Jag gav mig en chans och det är 

därför jag är här idag.”  

 

För alla intervjupersoner har det inneburit förändringar till det bättre sedan de började 

besöka Fontänhuset. Både vad gäller mående och personlig utveckling. IP 5 upplever att 

genom mötet med andra som också är sjuka så har sjukdomsinsikten ökat för denne 

själv. IP 5 berättar att det inte längre är lika svårt att medge för sig själv att man har en 

slags diagnos och ibland mår dåligt. Fyra av de fem intervjupersonerna upplever att de 

utvecklats mycket på det sociala planet. Där de alla fyra upplevt det som jobbigt och 

svårt att ta och hålla sociala kontakter samt motivera sig till att ta tag i uppgifter. Via 

Fontänhuset har de kunnat öva och också bli bättre på att våga synas och höras. IP 1 

beskriver istället en annan bild av utveckling där denne istället har fått lära sig att 

begränsa och ibland ta ett steg tillbaka att inte vara överallt och göra allt. Gemensamt 

för intervjupersonerna är att de genom sin sysselsättning på Fontänhuset Sköndal har 

börjat en resa mot någon form av mål, hur detta mål sedan ser ut är individuellt. Fler har 

målet att ta sig tillbaka till den öppna arbetsmarknaden, en av de intervjuade 

medlemmarna är redan där och drivs nu istället av att få vara med och utveckla 

Fontänhuset och informera om verksamheten. En annan har som mål att klara av att ta 

sig till huset regelbundet och att bli bättre i sitt mående. Ytterligare en är nöjd med 

tillvaron och målet är istället att utveckla sig själv socialt.  
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IP 2 berättar hur denne upplever sin egen personliga utveckling sedan IP började besöka 

Fontänhuset: ”Jag har blivit mer empatisk och förstående för andra människor, för att 

man har lärt känna så många människor med så många erfarenheter. Just inom gruppen 

människor med psykisk ohälsa har jag inte haft så stora kontakter förut.  

  

5:8 Tolkning av Då och Nu – tiden för Fontänhuset till idag 

IP 3 berättar om hur denne bröt sin isolering genom tanken om att denne förtjänade 

bättre än att ligga hemma och fördjupa sig i sin ångest. Detta kan liknas vid det som 

Topor beskriver som vändpunkten i återhämtningsprocessen. Då personen upplever sig 

vara på botten i sin sjukdom och står vid ett vägskäl, att kämpa för att överleva eller ge 

upp. Väljer personen att kämpa vidare så kan det innebära ett viktigt hopp om ett ”nytt 

liv”. Vändpunkten är i den stund då personen återfår hoppet och 

återhämtningsprocessen tar sin början (Topor 2004:59,64-65).  

 

Vändpunkten brukar delas in i tre steg där det första steget kan liknas med det ovan. I 

det andra steget kan en sysselsättning som den på Fontänhuset spela en stor roll. I detta 

andra steg så ska personen ut och möta livet och öva sig med hjälp av tidigare framsteg 

vilket i sig kan innebära en ökad ångest och oro. Då kan stödjande insatser, närhet och 

gemenskap göra stor skillnad för att personen ska få möjlighet till fortsatt utveckling 

(Ibid).  

 

Vidare står att se av de resultat som framkommit att IP:s beskriver en sämre känsla av 

sammanhang innan de började som medlemmar på Fontänhuset Sköndal. Det var då 

svårare att se någon struktur och begriplighet i vardagen. IP:s beskriver hur de drev runt 

utan någonting att fylla vardagen med om de alls gick upp ur sängen. Det i sin tur 

medförde en sämre hanterbarhet över situationen med ökad ångest och oro som följd. 

En hög hanterbarhet är beroende av en hög begriplighet. Genom att få möjlighet att 

strukturera och göra sin värld begriplig genom en sysselsättning på Fontänhuset 

beskriver IP:s hur deras förmåga att hantera sitt eget mående förbättrades. Det beskriver 

även hur livet nu kom att kännas mer meningsfullt, en ökad förmåga att se utmaningar 

istället för hinder (Antonovsky 2005:44-46,48). Detta står även i enlighet med tidigare 

forskning om att personer som hade liten aktivitet under dygnet, sov på dagarna och var 

vakna på nätterna uppvisade en sämre kontroll på livet och låg social interaktion 

(Leufstadius 2008). Annan forskning visar även att generella psykiska symptom så som 
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ångest, självförakt och samarbetssvårigheter är i sig en riskfaktor för att en person ska 

ägna mindre tid för arbete av något slag (Leufstadius & Eklund 2008). 

 

5:9 Social situation och självbild 

Det framkom att alla intervjupersonerna upplevde ett ökat självförtroende sedan de 

började besöka Fontänhuset. Hur stor ökningen är skiljer sig något åt vilket även graden 

av självförtroende innan tiden som medlem på Fontänhuset gjorde. IP 1 till exempel 

beskriver att självförtroendet var ganska bra även innan men att det visst har ökat något 

då IP 1 fått möjlighet att i egen takt lära känna sig själv och sina egna behov. IP 2 i sin 

tur beskriver hur självförtroendet har ökat mycket. IP 4 anser att självförtroendet ökat 

men tycker att det ändå kunde vara bättre. IP 4 har lite svårt att se och erkänna sina egna 

framsteg. Ett ökat självförtroende har också medfört en positiv verkan för vissa 

medlemmar även utanför huset i andra sociala situationer. Såväl IP 1,2 och 3 ger uttryck 

för att de i vissa sociala situationer utanför huset upplever behov av att sätta upp en 

mask och inte synliggöra sitt psykiska mående. IP 2 berättar om hur självförtroendet har 

fått växa fram som i en process där nya utmaningar har varit en stor del för att göra detta 

möjligt:  

 

”Självförtroendet har ökat jätte mycket, jag har ju social fobi och sitter här med 

er två nu. Jag har ofta varit med inne på Götgatan, att ta emot stora klasser som 

kom på studiebesök och stod där och berättade/…/ före skulle jag aldrig kunna 

tänkt mig det. Det har varit ett ställe att kunna återhämta mig på och prova 

vingarna successivt och få växa i egen takt.”  

 

IP 2 beskriver även hur viktigt det har varit med övergångsarbete (en form av 

praktikplats, som är en del av Fontänhusets koncept) för att bygga på självförtroendet. 

IP berättar även hur skönt det känts att få vara sig själv på dessa övergångsarbeten att 

inte behöva spela någon annan och bli accepterad i sin psykiska ohälsa.  

 

”Det tog flera år innan jag överhuvudtaget vågade göra det och det byggde upp 

mitt självförtroende något fruktansvärt. Oj vad bra det var/…/ dels för att det inte 

var så många timmar i veckan, dels var det lättare arbetsuppgifter. Eh sen vet 

man också när man går på en övergångsanställning på den arbetsplatsen vet de 

vad det är för kategori människor som kommer/…/ man behöver inte hålla en 

mask och spela någon annan än den man är.” 
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IP 4 har precis berättat att självförtroendet kunde vara bättre men att det ökat av att göra 

något meningsfullt på dagarna. IP har fått kraft att kunna utmana sig själv och beskriver 

nu vilken verkan det har haft i andra sociala situationer: ”Jag är inte längre så rädd för 

varje person som kommer emot mig, att de ska pröva mig eller som jag trott förut att de 

ska pröva mig och bedöma mig. Nu tycker jag att jag kan möta människor och folk på 

en bättre nivå mer jämställt.” IP 4 berättar sedan vidare om ett möte på stan där IP 

slumpmässigt blev intervjuad för ett nationellt underhållningsprogram och känslorna 

kring detta: ”Ja först tänkte jag NEJ! Det här klarar jag inte och sen så tänkte jag NEJ! 

Det går inte. Men så tänkte jag nu eller aldrig. Så jag stod kvar och svarade på 

frågor/…/ jag blev helt tom i bollen faktiskt.”  

  

IP 3 talar om omgivningens förväntningar och hur de nu kan räkna mer med IP. Dock är 

det inte alltid enkelt att leva upp till alla förväntningar. IP har lärt sig tackla dessa krav 

och förväntningar genom insikten att inte kunna vara alla till lags utan att faktiskt sätta 

sig själv främst ibland: ”Jag måste tänka på mig själv, kan ju inte hjälpa alla, jag är ju 

inte stålmannen, så jag kan bara hjälpa det som är viktigast.”  

 

IP 5 som kommit ganska långt i sin återhämtning och har ett relativt långt medlemskap, 

säger sig inte uppleva omgivningens förväntningar och krav så svåra. IP upplever att 

omgivningens syn är bättre nu när denne också mår bättre. Kraven kommer från 

personen själv:”Jag sätter ganska mycket krav på mig själv istället tror jag.”  

 

5:10 Tolkning av Social situation och självbild  

Intervjupersonerna upplever generellt att deras självförtroende ökat genom deras 

medlemskap på Fontänhuset. Det kan beskrivas som en successiv process där krav och 

förväntningar kommit i lagom doser för att lyfta istället för att stjälpa. Det kan ses som 

viktigt att få känna att man klarar av sina utmaningar, och det är i sig en mycket 

individuell process. Detta kan sägas ligga i enlighet med hur Topor beskriver det tredje 

steget i återhämtningens vändpunkt. En annan viktig komponent är att personen inte 

bara vet eller tror att denne klarar av saker utan att den faktiskt har visat för sig själv att 

så är fallet. Av stor vikt är att detta sker i individens egen takt och utefter krav som inte 

känns ouppnåeliga ( Topor 2004:72,75,76).  

 

Flera uttryckte att i huset tillsammans med andra medlemmarna och handledare så finns 

en trygghet och gemenskap, där krävs ingen mask man kan få vara sig själv. Dras en 



 

37 
 

parallell till KASAM så går att tyda det är viktigt för en persons motståndskraft i vilken 

utsträckning individen förstår sig på tillvaron (Antonovsky 2005: 17).  På Fontänhuset 

blir tillvaron förståelig, där finns gemenskap med likasinnade. Dock kan det ses som en 

något simulerad verklighet, det är sedan i de sociala situationerna utanför huset som de 

verkliga prövningarna ställs. På Fontänhuset får medlemmarna en möjlighet att träna 

upp sig och utveckla sin känsla av sammanhang även i andra situationer. Detta ligger i 

linje med Karlssons (2008:65,66) avhandling, där framkommer att genom arbete och 

sysselsättning blir det lättare för en person att beskriva vem man är,  denne skapar en 

slags identitet. Det kan vara en fördel att bygga upp och stärka sin identitet inom en 

konstellation och gemenskap såsom Fontänhuset. Att istället normaliseras direkt ute i 

samhället kan skapa en osäkerhet och ett ifrågasättande av den egna identiteten.  
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5:11 Resultat, intervjuer med handledare 

5:12 Bakgrund 

Handledarna beskriver att de medlemmar som besöker Fontänhuset Sköndal har 

varierande svårigheter. Den gemensamma nämnaren är att alla har någon form av 

psykisk ohälsa, sen är det inte nödvändigt att besökarna har någon form av diagnos. 

Vanligen är dock att många mår så dåligt att de inte för närvarande klarar av ett arbete. 

Fontänhuset kan vara en hjälp att komma dit. För att nå ut till nya medlemmar så 

använder sig handledare och medlemmar av olika kanaler. Dels genom att ordna olika 

evenemang och projekt men framförallt att bjuda in sjukvård och socialtjänst för att 

informera om verksamheten.  

 

Handledare 2 och 1 beskriver varför man kan komma till Fontänhuset Sköndal 

Handledare2 tror sig veta att några vill ha sysselsättning för att de känner sig ensamma 

och isolerade.” 

 

H1- ”Det gemensamma är att man lider av en ganska allvarlig psykisk ohälsa 

som gör att man inte kan vara ute och jobba.” 

 

Handledare 2 beskriver hur verksamheten kommer i kontakt med nya medlemmar: 

”...vissa medlemmar som går här och har boendestöd, som är boendestöd till någon 

annan och då sprids det med mun till mun metoden. Sen är det via facebook och 

internet, att de googlar och hittar oss.” 

 

5:13 Tolkning av bakgrund 

Handledarnas uppfattning om varför medlemmarna kan komma till Fontänhuset 

Sköndal kan sägas stämma överens med tidigare forskning, där det går att se att behovet 

av sysselsättning och social samvaro är stort och det i sin tur bidrar till en positiv 

anpassning i samhället. Fontänhuset kan ses som en form av arbetsrehabilitering med 

syfte att försöka återge den som drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och ge 

förutsättningar för att eventuell kunna försörja sig själv genom arbete 

(Ekholm&Bergroth 2006:64). 
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5:14 Medlemskapet  

Handledarna beskriver att de arbetat hårt med att forma en god och jämlik stämning i 

huset, genom att engagera medlemmarna i olika projekt och försöka bryta språklig 

jargong, skapa en vi känsla. Att göra medlemmarna delaktiga i verksamheten är ett 

ständigt arbete som är under uppbyggnad på Fontänhuset Sköndal. Handledarna menar 

att om gemenskapen och stämningen är god så blir det även lättare för medlemmarna att 

våga lyfta fram sin åsikt.  

 

Om delaktighet och medbestämmande över verksamheten beskriver handledare 1 att de 

har varit någonting som skett mer successivt. Då huset är relativt nystartat har 

handledarna tagit ett större ansvar och mer beslut gällande verksamheten i början. 

Tydliga ramar har varit ledord i uppbyggandet av självbestämmande på huset: ”jag tror 

man måste skapa små institutioner för medbestämmande. Särskilt då man vänder sig till 

personer med dåligt självförtroende, måste man ha väldigt tydliga ramar för hur man gör 

det. Vi håller på att bygga in det mer och mer, det har varit som en projektfas och då har 

jag tillåtit mig själv att vara ganska drivande”. Handledare 1 fortsätter berätta hur det 

blir lättare för medlemmarna att nu ta ansvar då fler varit på huset en längre tid och 

börjat mogna för ansvaret. 

 

H1- ”det är en jättestor balansgång, men nu har vi fler medlemmar som varit 

här länge och kan kliva in och ta ett ansvar. I början gav jag människor en 

massa uppdrag och förväntningar och det funkade inte alls. Då måste man vara 

lite realist, verksamheten kanske inte var mogen för det då.”  

 

Två av handledarna beskriver att det är individuellt hur mycket ansvar medlemmarna tar 

och hur de vågar uttrycka sin åsikt men att de som handledare försöker uppmuntra till 

detta, vilket har gett resultat. Handledare 1: ” det känns som att man måste bjuda in till 

det aktivt, att faktiskt lyfta fram folk. Vissa kan kliva fram med synpunkter men många 

känner man att man ändå måste fråga, kom igen vad tycker du”. 

 

H2- …”de är ju individuella personer med olika slags förutsättningar. Men om 

man ska se det i sin helhet så tycker jag mer generellt att folk tycker, tänker och 

tar för sig mer. Det är min generella åsikt.” 
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Handledare 1 berättar hur de försökt att arbeta med delaktighet och gemenskap genom 

att skapa ett lag där alla känner att de har en plats och betydelse. De försöker förmedla 

att huset och det som hör till är till för alla där:  

 

”Vi jobbar fortfarande aktivt med att faktiskt förklara uttryck som är det din bil? 

Nej det är vår bil. Att lära sig säga vår, det är som att bygga ett lag, då får man 

ju en lagkänsla och då är man ju med och påverkar. Det skapar känslan av att 

vara en viktigt kugge i den här gruppen som inte bara är här på besök/…/ man är 

med och påverkar och har betydelse.”  

 

Handledarna pratar vidare om varför de tror att medlemmarna kommer till huset. Att 

trivseln och gemenskapen har stor betydelse även om arbetsuppgifterna inte alla gånger 

är så roliga. De beskriver också hur de försöker locka fram och anpassa arbetsuppgifter, 

projekt utifrån medlemmarnas önskan och hur detta bygger känsla av gemenskap. 

Handledare 2 tror att det mest är av sociala skäl och att då de jobbar mycker med trivsel 

och miljö blir det mer personligt och det skulle då locka medlemmarna att komma till 

huset. Handledare 2 tror vidare att då de genom att försöka skapa riktiga arbetsuppgifter 

även stärker känslan av att faktiskt ha jobbarkompisar vilket i sin tur kan ses som en 

bidragande anledning till att medlemmarna kommer till huset. Handledare 3 tror även 

att utbudet spelar roll: ”man tittar på vad som är på gång i huset vad är attraktivt. 

Handledare 3 berättar att handledarna ofta frågar vad medlemmarna vill göra, vad de 

vill ha när de kommer till huset: ” Vi har hittat en bas men inte riktigt hittat de svaren. 

Man tänker på lyktfestivalen (ett event huset annordnade) då var det en jäkla 

uppslutning”. Handledare 1 anser att det är bra att anordna olika projekt och events med 

datum och dedlines för att på så sätt stärka vi känslan, vilket de andra handledarna håller 

med om. 

 

5:15 Tolkning av medlemskapet  

Handledarna beskriver hur de försöker att skapa en vi-känsla en känsla av tillhörighet i 

gruppen och verksamheten. På det viset hoppas de och tycker sig också märka att 

medlemmarna vågar ta för sig mer, vara mer öppna och ha en åsikt kring sin tillvaro i 

verksamheten. De betonar att detta har varit och är fortfarande ett ämne som de arbetar 

aktivt med att lyfta fram människor till att våga, men även att genom uttryck förmedla 

att verksamheten ägs av medlemmar och handledare tillsammans, det är vi inte oss och 

ni. Varje medlem ska få känna att de är med och påverkar, har betydelse för 
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verksamheten. Detta beskriver också Topor som en viktig del i återhämtningen från svår 

psykisk ohälsa. Att känna sig respekterad, sedd och hörd. Det handlar om sympati, 

empati och personkemi. Det mänskliga samspelet överlag har en stor betydelse i 

återhämtningsprocessen, att ha en möjlighet att skapa viktiga relationer där man inte är 

utbytbar (Topor 2004: 139). Vilket kan sägas ligga i linje med Fontänhuset Sköndals 

arbetssätt. Det är ofta de vardagliga situationerna som kan ha betydelse för en persons 

återhämtning, dock är detta en subjektiv upplevelse av vad som är vardagligt eller inte. 

Klart blir dock om man ska tolka Topor att de vardagliga relationerna där personen 

bemöts som någonting utöver sina brister kan göra skillnad. Många saknar dessvärre 

denna typ av vardagliga relationer (Topor 2004:141). Möjligen är Fontänhuset Sköndal 

ett exempel på en sådan verksamhet som kan bidra till att skapa denna typ av vardagliga 

relationer. Karlsson (2008:70,71) beskriver även i sin avhandling arbetsinriktad 

rehabilitering vid psykiska funktionshinder, vikten av att medlemmen får känna sig som 

en person som fyller en funktion på sysselsättningen. Att det finns människor som 

saknar en vid frånvaro, ett socialt sammanhang där individen faktiskt behövs.  

 

Den sociala gemenskapen, sociala sammanhanget och den känsla av delaktighet som 

medlemmar och handledare försöker skapa på Fontänhuset Sköndal kan sägas vara en 

bidragande faktor till en ökad KASAM. Utgångspunkten för varje person är självfallet 

alltid individuell. Att tillsammans delta, bestämma kring olika aktiviteter och projekt 

och sedan utföra dessa innefattar ett socialt samspel där kunskaper och erfarenheter 

ständigt utbyts. I detta utbyte tordes viktiga resurser och verktyg ges och skapas för hur 

en person kan hantera sin värld och de krav som ställs från de stimuli som vi ständigt 

bombarderas av. Hanterbarhet är den komponent i KASAM som visar i vilken 

utsträckning personen anser sig ha resurser att möta olika krav i sin livsvärld och göra 

dessa begripliga (Antonovsky 2005:44,45).  

 

5:16 Då och Nu  

Handledarna talar om verksamhetens betydelse för medlemmarnas återhämtning. De 

talar om individuella processer där de försöker bemöta personens behov. De jobbar inte 

aktivt med samtal utan mer med att bemöta och försöka hjälpas åt att gemensamt lägga 

upp planer och mål. Hur stora målen ska var och hur lång tid de kan tänkas ta är väldigt 

individuellt utifrån personens förmåga och förutsättningar. De tror att gemenskap, 

sociala sammanhang, rutiner och livslust är något som kan erbjudas på Fontänhuset 
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Sköndal och att detta är viktiga steg i att återhämtas och förbättras i sitt psykiska 

mående.  

 

Handledare 1, 2 och 3 beskriver vad de tror att verksamheten fyller för funktion 

generellt för medlemmarna. Att den ger struktur, gemenskap och mening. Handledare 1 

talar även om vikten av att känna livslust att de försöker skapa roliga sammanhang som 

känns meningsfulla för personerna som kommer dit: ”... det är inte bara att bryta 

isolering eller att vara bland folk utan det ska vara roligt också bland oss här. Det är 

därför när vi pratar om vad vi hitar på för något ska ligga i framkant, vi ska hitta på 

roliga grejer/…/ vi ska fylla livet med mening den tid man är här tycker jag. Det ger 

självförtroende och allt det här”.  

 

H2- ”jag tror att ha ett socialt sammanhang, att vara saknad, att någon undrar 

var man är, att ha någonstans att gå på morgonen, att det finns rutiner också. 

Jag tror de tre sakerna är viktiga, att ha någonstans att gå, att vara saknad och 

ett socialt sammanhang är det viktiga.”  

 

 

Handledare 3 anser att vi är väldigt klockstyrda i Sverige:” vi har en arbetstid och en 

fritid/.../ en viktig aspekt är att kunna stiga upp på morgonen och kunna ge sig iväg till 

något som alla andra gör och sedan komma hem och säga att nu är jag ledig, nu kommer 

min fritid nu kommer min helg. Att få kännas sig normal på det sättet/…/ bara det kan 

vara en stor hjälp att må bättre”. Handledare 2 fortsätter på tråden och ger sin syn över 

vikten av att komma hemifrån, H2 ser att det kan vara en öppning på en ljusare framtid: 

 

H2- ”om man tar tex. depression, så genom att inte ligga hemma utan gå 

någonstans och göra något leder ju till någonting som leder till någonting. På så 

vis kan det genom att ta sig hit vara steg ett av någonting annat.” 

 

5:17 Tolkning av då och nu 

När en människa drabbas av svår psykisk ohälsa tvingas denne ofta att stiga åt sidan i 

livet, från arbete eller studier. Även relationer till andra kan bli mer problematiska. Det 

är inte ovanligt att då isolera sig från omvärlden och därmed också starta nya negativa 

spiraler, besanna groende farhågor om att inte duga. I ensamheten att inte möta andra 

människor att spegla och bolla med kan ge utrymmer för negativa symtom på den 

psykiska hälsan. Att då istället göra mer och vara mer aktiv kan erbjuda såväl det 
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nödvändiga sociala samspel med andra som vi behöver för att existera som människor. 

Det kan även innebära en distraktion från sina tankar (Topor 2004: 117).  Handledarna 

beskriver även detta som sin uppfattning, att det är bra att bryta isolering och få vara del 

av en social gemenskap. Fontänhuset Sköndal erbjuder just en sådan form av aktivitet 

och social gemenskap, där man försöker uppmärksamma varje persons unika behov. 

Fokus ligger inte på den psykiska hälsan snarare tvärtom att se framåt, även om det 

psykiska måendet inte förnekas på något sätt. Vidare beskriver Topor (2004:156) tidens 

centrala roll och funktion för en persons återhämtning. Att bli stämplad som 

långtidssjuk eller kronisk är som att upphäva tiden, utan framtid finns ingen tid. I 

återhämtningen blir tiden därför central, det är ett instrument för att börja må bättre, 

med tiden återtas också ett hopp om en påverkbar framtid. En risk med tiden kan även 

vara att personen vill att den ska gå så snabbt, att inte få ta sig den tid som behövs. Då 

krav och förväntningar från omgivning kan öka med tiden. Handledarna beskriver denna 

tidsprocess, hur individuell den är. Där det för någon kan ta en vecka att möta sitt mål 

kan ta fem år för en annan. Det viktiga är att det ges tid för återhämtning, och att tiden 

fylls med livslust och mening som en av handledarna påpekar.  Ena handledaren talar 

även om hur tidsstyrt vårt samhälle är, möjligt är att det då också blir viktigt att få hjälp 

med att strukturera sin tid, skilja på fritid och arbetstid.  

 

5:18 Social situation och självbild  

Handledarna beskriver att ett medlemskap på Fontänhuset Sköndal innefattar en del 

krav och förväntningar, så som att man inte får ha ett pågående missbruk eller vara 

utåtagerande. Detta är något som handledarna är tydliga med för nya medlemmar. 

Överlag så förespråkar handledarna tydlighet för att medlemmarna ska vara på det klara 

med vilka förväntningar och vilket ansvar som ställs på dem från verksamhetens sida. 

 

Handledare 1,2 och 3 beskriver sina tankar kring ställda förväntningar på 

medlemmarna. De menar att relationen och samspelet blir viktigt då alla medlemmar är 

egna individer med enskilda förutsättningar och förmågor. De anser det positivt med 

förväntningar att medlemmen vet att någon tror på den. Handledare 2 menar att det är en 

ständigt pågående process hur mycket stöd som skall ges eller hur mycket 

medlemmarna klarar själva: ”Man måste läsa av personen, hur ser den här personen ut och 

vad klarar den här personen av. Det är ju en process att lära känna varandra”. Handledare 3 

anser att det handlar om relationer och att vissa kanske måste hållas tillbaka för att inte 

göra för mycket. Handledare 1 är av den uppfattningen att förhögt ställda krav är bättre 
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för personens utveckling än när kraven är för lågt ställda, även om inte personen kan 

leva upp till det. 

 

H3- ”det handlar om ödmjukhet inför att veta att om man misslyckas och 

man vet att det är ok så är det inte ett så himla svårt misslyckande ändå.” 

 

Handledare 2 håller med och menar att:  ”…även om det inte blir riktigt som man tänkt 

sig så har personen fått med sig en erfarenhet som också vi får. Man måste ju i alla fall 

prova” Handledare 2 tror att de alltid brukar stämma av och fråga medlemmen: ”hur 

känns det där? Var det för mycket att göra? Det är också hela tiden ett pågående arbete”.  

 

Handledarna talar senare vidare om att verksamheten inte ska vara avskärmad från 

verkligheten utan även kunna spegla världen som samhället i övrigt. Fontänhuset 

Sköndal ska om viljan finns hos medlemmen, kunna leda vidare till en praktik eller 

kanske även studier och förvärvsarbete. Därför är det också viktigt att allt inte bara kan 

vara roligt på huset utan att det finns måsten. Personen måste kunna visa att denne 

klarar av att ta ansvar innan han eller hon kan bli aktuell för en praktikplats. Samtidigt 

betonar de vikten av att ge rätt framtidshopp för medlemmarna, genom att vara ärlig och 

tydlig. Handledare 2 talar om hur livet ser ut: vi ska ju också spegla/.../ det här ska ju inte 

bara något fantasiställe, det är ju så livet ser ut. Vissa arbetsuppgifter är jätteroliga och vissa är 

tråkigare, det är så livet ser ut”. Handledare 1 menar att vissa arbetsuppgifter måste göras 

och för att kunna ha en praktikplats måste man vara där och visa att man kan passa tider, 

annars kan man inte bli aktuell för en praktikplats. Vidare beskriver handledare 1 sin 

åsikt om hur en verksamhet som Fontänhuset bör vara: 

 

H1-”Jag kan tycka att vissa verksamheter jag varit i träfflokaler och liknande 

kan vara så håglösa/…/ de inger inget hopp, hoppingivande  tänkte jag när jag 

började på Fontänhuset, det är hoppingivande, det ska spira av lite hopp och ge 

möjligheter.”  

 

5:19 Tolkning socialsituation och självbild 

Handledarna beskriver här hur de försöker anpassa sina förväntningar på medlemmarna 

utefter deras individuella förmåga. Samtidigt så anser handledarna att det kan vara bra 

att utmanas, att ribban för en persons förmåga hellre bör sättas lite högre än för lågt, på 

detta vis får personen en känsla av att omgivningen litar på dess kapacitet och kan 
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därmed växa. Det kan sägas innebära att förmedla hopp till personen om att utveckling 

och framsteg faktiskt inte är omöjligt. Samtidigt får man en möjlighet att misslyckas 

under kontrollerade former, lära sig att ibland blir saker inte som man tänkt sig men det 

går bra ändå om det finns en ödmjukhet inför detta. Allt innebär nya erfarenheter för 

såväl medlemmar som handledare. Enligt Antonovskys (2005:45,46) tredje komponent, 

i KASAMbegreppet, meningsfullhet sägs de som har en stark KASAM ha områden i 

livet som betydde väldigt mycket för dem. Områden i livet som har både känslomässig 

och kognitiv mening, det som sedan sker inom dessa områden ses mer som en 

utmaning. En utmaning som är värd känslomässig investering och engagemang. Det 

handlar om i vilken utsträckning man upplever att livet har en känslomässig innebörd, 

att det finns saker som faktiskt är värda att lägga sin energi på även fast slutresultatet är 

osäkert. Så länge det finns hopp går det även att se en mening. Möjligen är det vad 

arbetet på Fontänhuset Sköndal kan sägas utgå ifrån, att stimulera och motivera 

medlemmarna att hitta just sina områden i livet där de kan utmanas och växa, som ger 

hopp och meningsfullhet. Har personen kraften och visar ett ansvar på huset, att denne 

klarar av att ta såväl det tråkiga som roliga finns möjligheter att komma ett steg vidare 

eventuellt mot en praktikplats. Det uttrycks som viktigt att det finns hopp om 

utveckling.  Forskning på området visar även att det finns ett samband mellan upplevd 

kompetens i sina dagliga aktiviteter och en ökad upplevelse av livskvalitet (Aubin, 

Hachey, Mercier ,1999). Det torde innebära att handledarna har en viktig funktion i att 

ge positiv feedback, puscha och stödja en person till ett bättre själförtroende inför sina 

uppgifter, detta i sin tur ger möjlighet till en ökad upplevelse av livskvalitet.  
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Kapitel 6. Helhetsanalys  

 

Resultatet visar både från medlemmar och från handledare att en av de viktigaste bitarna 

är den sociala gemenskapen. Utifrån detta kan sägas att flera andra viktiga delmoment 

föds. Alla medlemmar beskriver hur bra det varit för dem, på många olika plan, att få 

ingå i ett socialt sammanhang, någonting som handledarna även bekräftar finns som 

tanke hos dem i utformningen av verksamheten. De har arbetat aktivt med att försöka 

skapa en vi-känsla på huset där alla ska kunna känna delaktighet i såväl arbete som 

social gemenskap, en gemenskap som inte grundar sig på maktstrukturer utan där alla 

delar lika oavsett om man är medlem eller handledare. Topor (2005) betonar vikten av 

sociala relationer i en återhämtningsprocess, men även vikten av ömsesidighet mellan 

brukare och professionella. Det finns alltid inneboende maktstrukturer i form av 

hjälpare och hjälptagare mellan brukare och professionella, därför är det viktigt att i 

denna relation neutraliseras i möjligaste mån genom att betona likheter. Medlemmarna i 

sin tur beskriver hur den sociala gemenskapen fört dem närmare andra människor på 

huset, givit mer förståelse dels för andra men även lärt dem mer om sig själva. Att helt 

enkelt respektera varandra. Det skapar en grund för att flera ska våga ta för sig och bli 

mer delaktiga i verksamheten och de arbetsuppgifter som ska utföras. Här beskriver alla 

parter hur viktig handledarens roll blir, att känna av hur mycket en person kan puschas 

på för att ta del, våga ta för sig och inbjuda till detta. Det finns en öppenhet bland 

medlemmar och handledare för en persons individuella förmåga, ibland kanske man inte 

orkar och detta måste vara okej för alla parter. Sympati, empati och lyhördhet är 

möjligen ord som kan beskriva detta, det är även vad Topor (2005) nämner som 

betydelsefullt i det sociala samspelet som kan bidra till återhämtning.  

 

Handledarna talar om betydelsen av att få känna sig behövd, att varje person faktiskt har 

en betydelse för verksamheten och en möjlighet att påverka, det kan leda till en ökad 

känsla av delaktighet. Medlemmarna beskriver i sin tur hur delaktigheten är viktig för 

att arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla. Möjligen är det den sociala 

gemenskapen, den goda stämningen och delaktigheten som får medlemmarna att ta sig 

till verksamheten, de indirekta konsekvenserna blir då en strukturerad dag och bruten 

isolering. Ett medlemskap kan därför sägas bidra till att stärka en persons KASAM då 

den stimulerar till både ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky 2005:44-46). Detta ligger även i linje med tidigare forskning, då det visats 

sig att kontakt med andra och sin omvärld, en strukturerad aktivitet, att ha roligt och 
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njuta av livet samt att ta hand om sig själv är viktiga faktorer för upplevd 

meningsfullhet (Leufstadius 2008). Handledarna talar mycket om vikten av att ha roligt 

och flera medlemmar beskriver även att de faktisk tycker det är roligt att komma till 

Fontänhuset Sköndal. 

 

Både medlemmar och handledare betonar vikten av att bli hörd och förstådd, men 

framförallt att få utvecklas i sin egen takt, utifrån egna förutsättningar. Det råder en 

samstämmighet hos medlemmarna, de känner sig hörda och upplever sig få utvecklas i 

sin egen takt. I vändpunktens tredje steg betonas hur viktigt det är i 

återhämtningsprocessen att få klara saker i egen takt (Topor 2005:74-76). Handledarna 

beskriver istället hur de ibland upplever sig sätta ribban för högt, ha för höga 

förväntningar på medlemmarna. De anser sig dock hellre ha för höga förväntningar än 

för låga, någonting som inte går ihop med Topors tankar kring återhämtning där för 

högt ställda krav och förväntningar kan innebära ett steg bakåt i processen (Topor 

2005:75-76). Ändå upplever de tillfrågade medlemmarna inte detta som någonting 

negativt. Enligt Antonovskys (2005:46) KASAM skulle det kunna tolkas som att 

medlemmarna ser handledarnas förväntningar som en slags utmaning, som man inte är 

rädd att konfronteras med även om utgången kan betyda ett misslyckande. Detta skulle 

då tyda på att medlemmarna ser en hög meningsfullhet med sysselsättningen som 

helhet. Alla medlemmar beskrev hur deras självförtroende ökat sedan de började på 

Fontänhuset Sköndal, en del av det kan mycket väl vara en stärkt KASAM att man inte 

längre är så rädd att misslyckas eller att saker inte blir som man tänkt sig, då det finns 

en ödmjukhet inför det på huset.  

 

Verksamheten på huset kan liknas vid en arbetsplats även om den inte inbringar någon 

lön så kan den fungera som ett steg ut till den öppna arbetsmarknaden. Forskning visar 

hur viktigt det är att få vara del av ett arbete och en arbetsgrupp då man därigenom 

bekräftar eller skapar sig en identitet man blir någon (Karlsson 2008). Både handledare 

och medlemmar berättar att det på huset försöker lägga fokus på det friska, att inte älta 

så mycket om det jobbiga även om det är accepterat att må dåligt under perioder. 

Antonovskys (2005:9) teori om KASAM har sin grund i det salutogena synsättet, alltså 

att se det friska istället för det sjuka och stimulera det som får en människa att hålla sig 

frisk. Många som kommer till huset har långvarig psykisk ohälsa, att få känna att man 

klarar av och kan få vara frisk torde leda till ett bättre självförtroende. Tidigare 

forskning visar på hur upplevd kompetens i de aktiviteter som utförs har ett samband till 
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upplevelsen av en ökad livskvalitet (Aubin, Hachey, Mercier 1999). Topor beskriver 

återigen hur gemenskapen att kunna hjälpa andra gör att man växer och utvecklas som 

person och därmed även hjälper sig själv. Även i forskning om återhämtning talas om 

vikten av att se det friska, att bli mött utifrån sina resurser och inte enbart sina 

tillkortakommanden (Topor 2005:209,210). Såväl medlemmar som handledare talar om 

precis det här, att kunna få vara sig själv att inte behöva gömma sig bakom en mask 

men att samtidigt få vara mer än sjuk, få vara någon som klarar av, någon som ser ett 

hopp för framtiden.  

 

Flera av medlemmarna berättar hur de genom sitt ökade självförtroende även har vunnit 

vinster i andra sociala situationer utanför Fontänhuset Sköndal. Kanske kan det liknas 

vid ringar på vattnet, det som började med att våga ta för sig i huset har utvecklats till 

att våga ta för sig och synas även i situationer utanför som många gånger kan upplevas 

som mer otrygga. Handledarna vill gärna också betona hur verksamheten även om den 

är skyddad ändå ska försöka spegla världen utanför. Enligt KASAM kan detta förklaras 

vid att medlemmarna har fått en ökad känsla av begriplighet, den omvärld personerna 

nu möter upplevs som mer förutsägbar, även om det kommer överraskningar så klarar 

man av att ordna och förklara dessa (Antonovsky 2005:44). Hur långt de olika 

medlemmarna kommit i denna process torde dock vara högst individuellt då 

grundförutsättningarna såg olika ut. Enligt Karlsson (2008) kan det vara gynnsamt för 

målgruppen att bygga upp och stärka sin identitet inom en konstellation bestående av 

personer med liknande erfarenheter. Istället för att direkt normaliseras ut i samhället. 

Meeuwisse (1997) visar även hon att den tydliga uppgiftsorienteringen och starka 

gemenskapen, grupptillhörigheten inom klubbhusrörelsen är starkt bidragande för en 

känsla av meningsfullhet. Dock påvisar hon även att det finns risk att alla liknande 

verksamheter får äkthetsproblem, den ska simulera en verkligen utan att kunna göra 

anspråk på att vara det. Resultatet kan bli att uppgifterna känns konstiga och 

meningslösa.  
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Kapitel 7. Diskussion  

 

7:1 Inledning 

I det sista och avslutande kapitlet kommer uppsatsförfattarna att gå tillbaka till de frågor 

som tidigare ställt. Vad har sysselsättningen för betydelse i vardagen för psykiskt 

funktionshindrade, är den gynnsam för personlig utveckling, kan den påverka 

återhämtningsprocessen och kan den bidra till en känsla av en meningsfull vardag? I 

kapitlet presenteras också tankar kring studiens avgränsningar och begränsningar, samt 

en metoddiskussion. Sist men inte minst presenteras uppsatsförfattarnas förslag på 

fortsatt forskning.  

 

7:2 Sammanfattande diskussion  

De resultat som framkommit genom intervjuer med medlemmar och handledare på 

Fontänhuset Sköndal visar att den form av arbetsrehabiliterande sysselsättning som 

bedrivs i verksamheten har betydelse i vardagen för medlemmarna. De är främst den 

sociala gemenskapen och vi-känslan som skapar mening och sammanhang för 

besökarna. Det faktum att medlemmarna får en möjlighet att komma ifrån hemmet och 

strukturera sin dag är även det betydelsefullt. Vad gäller arbetsuppgifterna skapas 

meningen när dessa sätts i sitt sammanhang, kanske är det inte alltid roliga men de är 

nödvändiga för att verksamheten ska existera. En viktig del för medlemmarna är att de 

känner sig delaktiga i verksamhetens arbete och målsättning, dock är det individuellt 

hur mycket ansvar varje person vill ta, somliga är mer drivande än andra. Handledarna 

beskriver hur de arbetar med att stärka vi-känslan på huset, att bygga ett lag där alla 

känner att de har betydelse för verksamheten och kan påverka. Atmosfären beskrivs 

som öppen och familjelik, genom sociala kontakter och meningsfulla uppgifter tycker 

medlemmarna att de har fått bättre självförtroende som lett till personlig utveckling. 

Genom att få en möjlighet till gemenskap och struktur utifrån egna förmågor har skapat 

förutsättningar för återhämtning hos medlemmarna. Återhämtningen i sig kan även ses 

som en personlig utveckling för medlemmen.  

 

 Den tolkning av empirin som presenterats som avslutning till varje tema i resultatdelen, 

visar på att sysselsättningen har betydelse i vardagen för medlemmarna. Genom att 

regelbundet besöka huset, få ta del av den sociala gemenskapen, vara delaktig i 

verksamheten och utföra arbetsuppgifter som upplevs meningsfulla stärks personens 
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känsla av sammanhang KASAM. Vilket även kan sägas vara personligt utvecklande för 

medlemmen. Genom en stärkt KASAM får personen verktyg att lättare strukturera, 

hantera och se en mening med sin omvärld, varför vissa saker sker och hur de går att 

lösa. Personen torde bli bättre rustad att hantera sina psykiska svårigheter exempelvis i 

form av depression eller social fobi. Andra medlemmar men även handledare kan ses ha 

betydelse dels för att stärka personens känsla av sammanhang men även för att bidra till 

återhämtning. Närhet till andra i liknande situation samt en stödjande miljö där personen 

får möjlighet att utvecklas och återhämta sig i sin egen takt är centrala delar Topors 

återhämtningsbegrepp. Det är de sammantagna delarna av gemenskap och delaktighet 

som stärker medlemmens KASAM, bidrar till återhämtning och även ger en känsla av 

meningsfullhet.  

 

De resultat som framkommit kan sägas ligga i linje med tidigare forskning. Bland annat 

resultatet i Leufstadius (2008) forskning om sambandet mellan den tid en person 

spenderar i dagliga aktiviteter och dennes hälsa och välbefinnande stämmer överens 

med det resultat uppsatsförfattarna kommit fram till. Intervjupersonerna, sedan de blev 

medlemmar på fontänhuset har fått både ett ökat välbefinnande och ett bättre mående. 

Detta via struktur och rutiner samt genom att komma ut på dagarna till en sysselsättning 

som känns betydelsefull.  Liksom i Aubin, Hachey, Merciers forskning (1999) påpekar 

både handledare och medlemmar på Fontänhuset Sköndal att alla fyller en funktion och 

är delaktiga i ett socialt samanhang.  Är någon borta är den också saknad då denne 

någon är en del i en vi-gemenskap. Vidare säger tidigare forskning att ett aktivt 

besökande på en verksamhet som Fontänhusets kan för medlemmen, utöver ökade 

förutsättningar för återanpassning till samhället, även bidraga till att återfå 

arbetsförmågan (Ekholm&Bergroth 2006:64). Detta, i linje med Karslssons avhandling 

(2008) där det går att läsa att arbete och sysselsättning är en viktig del i individens 

identitet. Vilket kan sammankopplas med att medlemmar och handledare anser att 

arbetet på Fontänhuset Sköndal ger individen en mening samtidigt som det har en stor 

betydelse för att hjälpa personen bygga upp en ny positiv identitet i enlighet med 

återhämtningsprocessen.  

 

Om vi slutligen återvänder till de frågor som ställts tidigare i studien: Vad har 

sysselsättningen för betydelse i vardagen för psykiskt funktionshindrade, är den 

gynnsam för personlig utveckling, kan den påverka återhämtningsprocessen och kan 

den bidra till en känsla av en meningsfull vardag? Kan vi se att sysselsättningen anses 
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kunna bidra till personlig utveckling genom att medlemmarna fick ett ökat 

självförtroende, de blev stärkta in i en friskare identitet, vågade ta för sig mer, synas 

mer. Flera beskrev hur deras nya erfarenheter från huset och stärkta självförtroende 

påverkat dem positivt i andra sociala situationer.  

 

Genom att medlemmarna själva tagit makten över sina liv, först genom att bestämma 

sig för att faktiskt komma till sysselsättningen har de tagit ett viktigt steg mot 

återhämtning, nått en vändpunkt. Sysselsättningen bidrar även med en social gemenskap 

och närhet till andra personer med liknande erfarenheter och ett öppet klimat att kunna 

få utvecklas i sin egen takt, något som beskrivs som viktigt i återhämtningsprocessen. 

Genom att fokusera verksamheten på arbetsuppgifter och social gemenskap ges 

möjlighet att utveckla det friska i personerna istället för att älta det svåra och sjuka. 

Medlemmarna får en möjlighet att visa för sig själva och andra att de klarar av saker, får 

ett ökat självförtroende.  

 

Inflytandet upplevs som positivt, det stärker gemenskapen och vi-känslan. Det blir en 

ömsesidig påverkan, genom att våga ta del och påverka verksamheten blir den 

betydelsefull för personen men samtidigt blir personen även betydelsefull för 

verksamheten. Att själv få vara delaktig och bestämma över arbetet skapar mening och 

motivation till att utföra uppgifterna.   

 

Allt detta sammantaget social gemenskap, stärkt självförtroende, personlig utveckling 

bidrar till att göra sysselsättningen meningsfull för medlemmarna.  

 

7:3 Studiens avgränsningar och begränsningar  

Studien kan sägas vara begränsad i sitt val av intervjupersoner, dock var detta en 

medveten avgränsning. Syftet var att få en fördjupad förståelse för sysselsättningens 

betydelse för psykiskt funktionshindrade, resultaten kan nu appliceras till de intervjuade 

medlemmarna på Fontänhuset Sköndal och handledarna. Någon vidare generalisering 

kan vara svår att göra, dock kan forskningens resultat eventuellt vara tillämpbara i andra 

liknande verksamheter än den studerande. Det hade dock varit intressant att få veta vad 

sysselsättningen upplevs ha för betydelse även för de andra medlemmarna på 

Fontänhuset Sköndal.  
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En sak att fundera på är även huruvida de intervjuade medlemmarna i denna studie 

möjligen visar upp en förskönad bild av verksamheten. Eftersom verksamheten har sin 

bas hos medlemmarna skulle kritik riktad mot verksamheten även indirekt kunna ses 

som någon form av kritik mot personen själv som medlem. Att då istället ge en mer 

positiv bild än den egentligen upplevda kan tyda på en önskan att få framställa sig själv 

i en positiv dager. Dock går de flesta av de resultat som framkommer i denna studie i 

linje med tidigare forskning. Intressant hade ändå varit att göra en jämförelse mellan två 

olika sysselsättningsverksamheter för att se huruvida resultaten skiljer sig.  

 

Valet av analysverktyg var även de en medveten avgränsning, möjligt är att studien 

hade gynnats av använda fler teoretiska perspektiv, en risk som forskarna dock såg med 

det var att analysen skulle kunna komma att bli otillräcklig och ytlig. De 

analysperspektiv som använts valdes i syfte att kunna ge en genomgripande tolkning av 

resultaten.  

 

7:4 Metoddiskussion  

Då syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av sysselsättningens 

betydelse för psykiskt funktionshindrade, ansåg forskarna att en kvalitativ studie i form 

av intervjuer vara den mest lämpliga metoden. Forskarna önskade rika och täta 

beskrivningar av fenomenet. Dock hade möjligen en metodtriangulering genom att 

tillföra även en kvantitativ gjort det möjligt att generalisera de resultat som 

framkommit. 

 

För att stärka validitet och reliabilitet i studien har olika typer av triangulering använts. 

Teoritriangulering för att ställa olika tolkningar mot varandra. Triangulering av 

vetenskapsfilosofiskpositioner för att samla rika beskrivningar och sedan ge grund och 

förståelse till dessa genom en hermeneutisktolkning. Genom att använda sig av 

undersökartriangulering har forskarna kunnat ställa olika tolkningar och bolla resultat 

mellan varandra för försäkra sig om att de tolkningar som gjorts blivit riktiga. 

 

En risk med att använda sig av ett hermeneutiskt perspektiv så till vida att 

intervjupersonernas svar kan tolkas på ett felaktigt sätt. Undersökartrianguleringen har 

varit en tillgång för att försöka undvika missriktade tolkningar. Forskarna har även 

försökt undvika att bli alltför vidsträckta i sina tolkningar av dataresultaten.  
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7:5 Förslag på fortsatt forskning  

I den tidigare forskning som använts i studien har forskarna uppmärksammat att det är 

svårt för målgruppen psykiskt funktionshindrade att slå sig in på den öppna 

arbetsmarknaden. Det skulle vara intressant med forskning som berörde 

samverkansmodeller mellan olika myndigheter så som försäkringskassa, 

arbetsförmedling och kommun för att integrera psykiskt funktionshindrade på 

arbetsmarknaden.  

 

Som tidigare nämnt skulle det vara av intresse att se en jämförelse mellan 

klubbhusverksamheter dit medlemmarna kommer frivilligt och andra kommunala 

träffpunkter som kräver biståndsbeslut för att se om upplevelserna skiljer sig åt. 

 

En tanke är att sysselsättningar för psykiskt funktionshindrade troligen ser väldigt olika 

ut runt om i landet, dels vad gäller verksamheternas utformning men även kompetens 

hos personal, tillgång och utbud. Därför skulle en nationell studie av förutsättningar för 

sysselsättning vara önskvärd.  

 

7:6 Psykiskt funktionshinder och socialtarbete 

Genom hela utbildningen har diskusioner förts om sociala problem kontra socialt arbete. 

Spannet sociala problem är brett och avgörs till viss del av den kultur vi lever i. I 

Sverige går arbetslöshet och psykiska funktionshinder under benämningen 

socialaproblem och de som arbetar för att finna en lösning till detta eller för att 

underlätta för de drabbade kan ses arbeta med socialt arbete. 

 

I inledningen nämndes bristen på arbete och sysselsättning som en bidragande orsak till 

att personer med psykiska funktionshinder får komplicerade relationer till 

arbetsmarknaden. Detta i sin tur kan vara orsaken till en situation i utanförskap och 

isolering (Johansson, 1997:157). 1995 när psykiatrireformen drevs igenom sas det att 

personer med psykiska funktionshinder skulle få leva som andra utefter lika rättigheter 

då syfte var att förbättra den totala livssituationen för dessa personer. Ser man till oss 

uppsatsförfattare så skulle man således kunna tolka det som att det ingår i kommunens 

och vår uppgift som socialarbetare att se till att målgruppens behov och rättigheter blir 

tillgodosedda vare sig det gäller tillgång till meningsfull sysselsättning eller att 

underlätta till ett leverne  som den övriga befolkningen (Markström 2005:43). 
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9 Bilagor 

9:1 Personligt brev 

 

 Intervjupersoner sökes till undersökning av sysselsättningens betydelse.  

 

Vi heter Therese Gustavsson och Jeanette Stigberg och är socionomstudenter vid 

Högskolan i Gävle och ska nu skriva vårat examensarbete om personer som deltar i en 

daglig sysselsättning och har någon form av psykiskt funktionshinder. I undersökningen 

är det sysselsättningens betydelse i vardagen för deltagarna som vi är intresserade av.  

 

Vi vill nu bjuda in dig att delta i undersökningen med just din förståelse och dina 

upplevelser. Väljer du att delta kan du hjälpa oss att öka förståelsen för vad 

sysselsättning kan betyda för personer med psykiskt funktionshinder  

Dina kunskaper och erfarenheter är viktiga!  

 

Vi vill gärna träffa dig för en intervju som beräknas ta mellan 1- 1,5 timme. Tid och 

plats bestämmer vi gemensamt med dig.  

Intervjun kommer att spelas in på band, för att vi sedan ska kunna skriva ned det som 

sagts utan felaktigheter. Av samma skäl kommer både Therese och Jeanette att vara 

närvarande vid intervjuerna. Inspelningarna kommer endast att höras av oss och vår 

handledare. Inspelningarna kommer att förstöras efter att uppsatsen godkänts.  

Det du berättar kommer endast att användas vid just denna undersökning. Du och ditt 

deltagande kommer att vara helt anonymt. Citat kommer att användas i uppsatsen för 

analys endast om uppgifterna inte kan spåras till dig.  

Vi vill informera om att deltagandet är helt frivilligt och att du när som helst kan välja 

att avbryta vårt samarbete.  

 

Samtycker du till detta och vill hjälpa oss genom att delta i undersökningen eller har 

några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-postadress:  

c-uppsats2010@live.se 

 

 

Stort tack på förhand! 
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Therese Gustavsson & Jeanette Stigberg 

Handledare för uppsatsen: Lis-Bodil Karlsson  

 

 

9:2 Intervjuguide medlemmar 

Tema 1: Bakgrund  

 Hur länge har du besökt Fontänhuset? Hur ofta är du här? 

 Hur kom du i kontakt med Fontänhuset? Vad fick dig att komma hit? 

 Vad gör du när du är här? 

 Har du besökt/besöker du även andra träffpunkter/aktivitetshus? 

 Har du någon praktiktjänst/ arbete/ studier? 

-har din delaktighet i Fontänhuset på något vis hjälpt till att göra det 

möjligt? Hur?  

 

Tema 2: Medlemskapet  

 Vad är det du tycker om med att vara här? 

-främst det sociala? 

-främst sysselsättning? 

-har detta förändrats under tiden? 

 Träffar du andra medlemmar även utanför huset?  

 Är det viktigt för dig att vara med och påverka husets aktiviteter? 

-hur medverkar du?  

-känner du att du blir hörd? 

-är det någonting du vill förändra? 

 Delar du med dig av dina kunskaper och erfarenheter till andra i huset? Hur gör 

du det? 

 Att komma hit har det någon betydelse för hur du mår? 

 

Tema 3: Då och Nu  

 Hur såg din vardag/vecka ut innan du började här? 

 Kan du beskriva hur din vardag kan se ut idag? 

 Har du förändrats/utvecklats som person sedan du blev medlem? På vilket sätt? 
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Tema 4: Social situation och självbild 

 Upplever du att ditt självförtroende har ökat sedan du började delta i 

verksamheten? 

 Upplever du att omgivningens förväntningar på dig har förändrats sedan du 

började delta i verksamheten? På vilket sätt?  

 Upplever du att ditt deltagande i verksamheten har stärkt dig i andra sociala 

situationer utanför huset? 

 Upplever du att du kan få vara dig själv när du kommer till huset?  

 Skulle du rekommendera ett medlemskap för andra? varför?  

 Intervjuguide handledare  
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9:3 Intervjuguide medlemmar 

Tema 1: Bakgrund 

 Vad har ni för utbildning/bakgrund?  

 Kan ni berätta lite om verksamheten och era besökare? 

 Hur får ni besökare? Hur når ni ut till nya medlemmar? 

 

 

Tema 2: Medlemskapet 

 Finns det krav/förväntningar från er sida på medlemmarna?  

 Kan ni beskriva hur medlemmarna praktiserar sitt inflytande?  

 På vilket sätt arbetar ni för att få medlemmarna att delta?  

 Varför tror ni att medlemmarna vill komma hit?  

-sociala skäl? 

-aktiveringsskäl?  

 Hur upplever ni att klimatet är mellan medlemmarna 

-lite kontakt? 

-hjälpsamt? 

-god kontakt? 

 

 

Tema 3: Mående och återhämtning  

 Finns det i ert arbete en tanke kring förändring och återhämtning? 

 Vad tror ni att Fontänhusets verksamhet och ert arbete har för betydelse för 

medlemmarnas psykiska mående och sociala situation?  

 


