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Förord 

Tack till alla er på Fountain House Stockholm som lät mig få ta del av er vardag i klubbhuset 

under några dagar i maj och ett speciellt tack till er som tog er tid att bli intervjuade av mig. 

Utan er hade denna uppsats aldrig varit möjlig! Jag vill även rikta ett tack till klubbhuschefen 

på Fountain House Stockholm, Gunilla Byström, som bjöd in mig till verksamheten. 

Avslutningsvis vill jag tacka min handledare Anita Liljeström för värdefulla råd och bra 

feedback under arbetets gång! 

 

Josephine E. Wallén, augusti 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka medlemmars och anställdas uppfattningar om den 

idéburna organisationen Fountain House Stockholm som aktör inom området psykisk ohälsa 

över tid. För att kunna uppnå syftet kommer två frågeställning att besvaras; hur medlemmar 

och anställda vid Fountain House Stockholm på ser organisationens arbete med psykisk 

ohälsa över tid samt hur medlemmar och anställda på Fountain House Stockholm ser på 

organisationens arbete i relation till det offentliga arbetet med psykisk ohälsa över tid. Studien 

har en kvalitativ forskningsdesign med en induktiv ansats och empirin består av fem stycken 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med medlemmar/anställda på Fountain House 

Stockholm genomförda i maj 2013. I materialet kunde återkommande resonemang och 

begrepp tydliggöras som senare fick utgöra studiens teman. Dessa teman analyserades mot 

studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning inom området. De teoretiska 

utgångspunkterna i studien utgörs av det sociala kapitalet(1), som handlar om hur 

organisationers främsta roll är att skapa gemenskap, tillit och sammanhang för individer samt 

KASAM(2), känsla av sammanhang som problematiserar begreppen hälsa-ohälsa. Studiens 

resultat visar att Fountain House Stockholms arbete med psykisk ohälsa stått sig stabilt över 

åren men med viss tendens till förändringar på grund av offentliga påtryckningar. Resultatet 

visar också på den komplexa relation verksamheten har med offentlig verksamhet/den 

svenska välfärdsstaten. 
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Inledande utgångspunkter 

Synen på vad som definieras som psykisk ohälsa, vilket ansvar samhället har och vilken hjälp 

som bör erbjudas människor med psykisk ohälsa har varierat mycket över tid. Förändringarna 

hänger samman med samhällsutvecklingen och synen på psykisk ohälsa påverkas av 

samhällets rådande ideologi (Goldberg 2010).  I och med detta har samhällsansvaret för 

gruppen av människor med psykisk ohälsa vilat hos olika huvudmän. I dag år 2013 är det 

landsting och kommun som tillsammans ansvarar för att erbjuda människor med psykisk 

ohälsa stöd och hjälp. Beroende på behov av stöd och hjälp ska kommunen genom 

socialtjänst, och landstinget genom sjukvård, tillgodose dessa behov. Många gånger behöver 

individer stöd och hjälp från båda aktörerna, vilket kräver en samverkan(Hydén 2005).  

 De stora institutionernas tid är förbi och dem som drabbas av psykisk ohälsa ska i dag möta 

ett öppet vårdklimat. I Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport ” Folkhälsan i Sverige” 

(2013) går att läsa hur ångestbesvär ökat, främst bland unga. Antalet inläggningar på 

slutenpsykiatrin har minskat, förutom i ålderskategorin 16-24 år (a.a.). Många människor som 

tidigare skulle tillhört slutenpsykiatrin tillhör i dag öppenvården och även om de idag är 

inkluderade fysiskt i samhället så står många av dem utanför arbetsmarknaden och utan 

resurser till att ge sina dagar ett meningsfullt innehåll (Goldberg 2010). Detta glapp mellan 

rådande behov hos befolkningen och den offentliga sektorn har öppnat upp för alternativa 

lösningar inom såväl privat som ideell sfär. En av dessa ideella aktörer inom den idéburna 

sektorn är Fountain House Stockholm som i denna studie ska studeras i relation till det civila 

samhället. Idéburna aktörer som Fountain House Stockholm ifrågasätter vedertagna arbetssätt 

för människor med psykisk ohälsa. Den offentliga sektorn utmanas och ifrågasätts av dessa 

organisationer, det idéburna har kommit att bli ett komplement, kanske till och med ersättande 

där det offentliga inte räcker till (Börjeson 2010). I den nationella psykiatrisamordningens 

utredning ”Ambition och ansvar” (SOU 2006:100) konstateras att människor som lider av 

psykisk ohälsa generellt sett har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Detta 

innebär att steget från psykiatrisk patient till klient med social problematik inte är så långt och 

därför är denna studie av vikt för ämnet socialt arbete.    

 Sammanfattningsvis kommer olika aktörers roll i samhället, tradition och innovation i 

välfärdsstaten, personer med psykisk ohälsas situation nu och då problematiseras i studien och 

kunna sätta frågeställningarna i kontext. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka medlemmars och anställdas uppfattningar om den 

idéburna organisationen Fountain House Stockholm som aktör inom området psykisk ohälsa 

över tid, med utgångspunkt i följande två frågeställningar: 

1. Hur ser medlemmar och anställda på Fountain House Stockholm på organisationens 

arbete med psykisk ohälsa över tid?  

 

2. Hur ser medlemmar och anställda på Fountain House Stockholm på organisationens 

arbete i relation till det offentliga arbetet med psykisk ohälsa över tid? 

 

Avgränsningar 

Studien begränsas till Fountain House Stockholm, vilket innebär att den inte innefattar andra 

klubbhus vare sig i Sverige eller i andra länder. Studien kommer inte analysera hur 

verksamheten fungerar för sina medlemmar i återhämtningssyfte utan endast hur klubbhuset 

ser och sett ut som organisation för människor med psykisk ohälsa. Studien kommer heller 

inte analysera hur organisationens relationer med offentliga aktörer fungerar i praktiken utan 

endast Fountain House Stockholms funktion i jämförelse med offentliga aktörers. 

Begreppsdefinition 

Anställda: På Fountain House Stockholm kallas de som arbetar och får lön från klubbhuset 

oftast för handledare. Tanken är att relationen mellan handledare och medlem ska vara 

jämställd och att ingen som vistas i klubbhuset kan avgöra vem som är medlem eller 

handledare. Man är därför mån om att försöka använda definitionen handledare istället för 

personal eller anställd. De intervjupersoner som deltar i denna studie och definieras som 

anställda, är verksamma och får lön från klubbhuset, men behöver inte nödvändigtvis ha den 

arbetsbeskrivning en handledare har. Därför bestämdes tillsammans med respondenterna att 

definitionen ”anställda” skulle användas i studien.   

Fountain House/Klubbhus: Fountain House brukar översättas till ”Fontänhus” i Sverige. 

Eftersom de personer jag träffade på Fountain House Stockholm samtliga föredrog den 

engelska varianten har jag dock valt att använda mig av benämningen Fountain House i denna 

studie. Fountain House är också ett mer etablerat namn och därför även mer sökbart. I studien  

förekommer även ordet ”klubbhus” vilket i detta sammanhang betraktas synonymt med 
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Fountain House. 

Det civila samhället: Studien kommer använda regeringens definition av det civila samhället; 

”begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena skild från staten, marknaden 

och det enskilda hushållet där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 

gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, 

stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och 

andra aktörer” (se elektronisk källa 1). 

Idéburen sektor/verksamhet: I studien innefattar detta begrepp självstyrande organisationer 

inom den ideella sektorn. Idéburen verksamhet är utan koppling till stat eller kommun och 

drivs ofta med en medveten ideologisk utgångspunkt (se elektronisk källa 3). 

Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till ämnen som relaterar till studien.  Bakgrunden ger 

en bild av eller en förförståelse om varför det idag ser ut som det gör inom de områden som 

studien berör. 

Psykisk ohälsa – en tillbakablick  

Psykisk ohälsa är en mångfacetterad historia som rymmer en mängd olika uppfattningar om 

vad psykisk hälsa är och hur denna ska bevaras på bästa sätt. Runt kristendomens födelse 

kopplades gärna psykisk ohälsa till galenskap och vansinne och sågs som en religiös 

bestraffning av en kropp i olag, själslig obalans på grund av ett syndigt leverne (Lindqvist, 

Meeuwisse & Sunesson i Goldberg 2010). Under medeltiden fanns det hospital i hela Europa 

där människor som på något sätt avvek från samhällsnormen vistades så att de inte skulle 

smitta andra med sin synd.  Under 1700- och 1800-talet började institutionerna breda ut sig 

över Europa, det rationella syftet var att tvinga ovilliga till arbete och låsa in dem som 

föregick med dåligt exempel (Lindqvist et al. i Goldberg 2010). Kritiker, som Michel 

Foucault, konstaterade att institutionaliseringen till stor del var ett sätt att disciplinera 

människor för att de skulle passa in i uppbyggandet av det industriella samhället och innebar 

en subtil form av maktutövning (Foucault, 2010).      

 I slutet av 1800-talet dominerade det somatiska perspektivet som ett resultat av 

darwinismen och nya fysiologiska kunskaper om människokroppen (Sinner, 2009). Tron på 

att kunna forma såväl den enskilda människan, som människosläktet, ledde till tankar om 

miljöpåverkan och biologiskt arv. Ur tanken om miljöpåverkan växte sedan behaviorismen 

fram som menade att psykisk ohälsa kan botas genom manipulationer av psyket, till exempel 
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genom psykoanalys. I mitten av 1900-talet nåddes Sverige av psykofarmaka som en lösning 

mot psykisk ohälsa, helst i kombination med psykoterapi. Många psykoterapeuter var dock 

privata utövare och ingick inte i sjukförsäkringen vilket ledde till att majoriteten av de som 

blev inskrivna på mentalsjukhusen tillhörde de lägre samhällsklasserna (a.a.). 

Mentalsjukhusens verksamhet fick mycket kritik för att de inskrivna hade mycket små 

möjligheter att påverka sin vardag och väldigt svårt att återanpassa sig i samhället efter 

avslutad vård, så kallade hospitaliseringsskador (a.a.). Samtidigt blossade en kritisk 

samhällsdebatt upp om den psykiskt sjuka människan och de orimligt långa vårdtiderna. Den 

psykofarmakologiska behandlingen av psykisk ohälsa innebar att mentalsjukhusens agenda att 

kontrollera sina patienter var ett argument som inte längre hade mandat, nu när allt kunde 

lösas genom medicin (Börjesson 2010). Institutionsvården hade inte längre någon legitimitet 

samtidigt som den medicinska kunskapssynen, med sin psykofarmaka, fick än mer legitimitet. 

Sverige såg på psykiatrin med både tilltro och misstro samtidigt (a.a.).    

 År 1967 tog landstingen över mentalsjukhusen från staten och psykisk ohälsa blev 

betraktad som sjukvårdens ansvarsområde i alla fall på ett organisatoriskt plan. I början av 

1980-talet ersattes de tidigare sociala vårdlagarna med socialtjänstlagen, vilket kan ha 

påverkat att utveckling mot öppnare vårdformer för människor med psykisk ohälsa tog fart 

(Karlsson, 2007). Det är även under denna tid som Fountain House-rörelsen etablerar sig i 

Sverige. Det fanns dock en otydlighet kring vad som var kommunernas ansvar och vad som 

var landstingens ansvar (Markström 2003). År 1992 genomfördes ”Ädelreformen” och det 

samhälleliga ansvaret för personer med en långvarig psykisk ohälsa flyttades från sjukvården 

till olika sociala myndigheter. Då samarbetet mellan kommun och landsting fortfarande hade 

brister utsåg staten en kommitté som skulle utreda hur vård-/omsorgsinsatserna kunde bli 

bättre (a.a.). I Psykiatriutredningen (1992) presenterades tio betänkanden och ett 

slutbetänkande ”Välfärd och valfrihet” (SOU 1992:73) med förslag till förändringar av den 

psykiatriska vården i Sverige (Hydén i Sjöström 1998, Karlsson 2007). Psykiatriutredningen 

deklarerar tydligt att samhället står som ansvarigt för att ge människor med psykisk ohälsa 

samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. Det medicinska perspektivet som 

länge varit rådande kritiseras och i slutbetänkandet beskrivs istället psykisk ohälsa i tre 

dimensioner; psykologisk, social och medicinsk (Börjesson 2010).   

 Psykiatrireformen har kritiserats, bland annat för att samverkan mellan kommun och 

landsting fortfarande inte anses fungera tillfredställande. Allt färre personer är inskriva vid 

landets slutenpsykiatriska kliniker men trots en lyckad fysisk integration i samhället saknas 

den sociala integrationen (Bülow 2004). Andelen människor som lever med psykisk ohälsa i 
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Sverige är relativt konstant över tid, däremot har människor som upplever psykiska besvär 

ökat. Ökningen har varit störst i ålderskategorin 16-24 år (SOU 2006:100).  I statens 

offentliga utredning ” Ambition och ansvar” (a.a.) beskrivs, liksom nämndes i studiens 

inledning, att personer som lever med psykisk ohälsa generellt sett har sämre 

levnadsförhållanden än övrig befolkning. Människor som lever med ett psykiskt 

funktionshinder har också en lägre grad av sysselsättning i jämförelse med andra grupper med 

funktionshinder (a.a.). 

Idéburna organisationer i det civila samhället 

Framväxten av den ideella sektorn i samhället kan förklaras utifrån främst två perspektiv, ett 

historisk och ett nationalekonomisk (Johansson 2001). I det historiska perspektivet ligger 

betoningen på hur utvecklingen av dessa organisationer förklaras i kontexten av politiskt-

kulturella förhållanden i samhället. De nationalekonomiska förklaringarna handlar om hur 

organisationer skapas då marknaden har brustit i att tillfredsställa behovet efter kollektiva 

varor. Ett behov som staten sedan försöker fylla men inte är kapabel att klara av att 

dimensionera eller nå ut till alla medborgare vilket skapar ett behov av non profit 

organizations (a.a.). Johansson (a.a.) skriver att idéburna organisationer inom en social 

välfärdssektor förstås bäst genom det historiska perspektivet eftersom de i stor utsträckning är 

beroende av offentligt ekonomiskt stöd och en närhet till staten. Närheten till staten har 

resulterat i att de idéburna organisationerna tillåtits vara autonoma och fått ett relativt stort 

spelrum inom det sociala välfärdsområdet (a.a.). Sammanfattningsvis innebär detta att staten 

har en central roll för den idéburna sektorns utveckling, en stat med en begränsad socialpolitik 

påverkar ofta de idéburna organisationernas utveckling. En välutvecklad välfärdsstat ger 

upphov till en stor idéburen sektor (a.a.).       

 I dag går utvecklingen mot en förändrad relation mellan idéburen – och statlig sektor. De 

idéburna organisationerna tenderar att bli serviceproducenter åt den offentliga sektorn, då en 

ny kultur fått fotfäste inom den offentliga förvaltningen (Agevall 2005). New Public 

Management vill effektivisera välfärdsstaten genom att marknadsanpassa sina verksamheter 

med samma instrument som används i affärsvärlden (a.a.). Effektiviseringen innebär att den 

offentliga sektorn fått ökade styrambitioner och den autonoma hållningen hos de idéburna 

organisationerna kan komma att förändras då framför allt ekonomiska incitament villkoras 

från statligt håll (Svedberg 2001). 
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Fountain House-rörelsens framväxt  

Fountain House-rörelsen vänder sig till människor som har eller har haft psykisk ohälsa. 

Syftet är att vara ett alternativ till sjukhusvistelse eller isolering genom att erbjuda arbete, 

delaktighet och social gemenskap. Klubbhusmodellen betonar medlemmarnas inflytande och 

arbete för återhämtning och den ledande grundtanken är att gå från patient till person 

(Karlsson 2007). Organisationen har sina rötter i mitten av 1900-talet då mentalsjukhuset 

Rockland State Hospital i USA startade en informell självhjälpsgrupp. Självhjälpsgruppen 

kom sedan att utvecklas till Fountain House-rörelsen som i dag är en fristående välorganiserad 

partipolitiskt- och religiöst obunden verksamhet med cirka 300 klubbhus i USA och 400 

stycken sammanlagt över världen med cirka 55 000 medlemmar (se elektronisk källa 4). 

Sommaren år 1980 invigdes det första klubbhuset utanför USA, Fountain House Stockholm. 

Fountain House Stockholm  

Fountain House Stockholm ligger på Södermalm och var länge det enda klubbhuset i Sverige. 

I och med de stora mentalsjukhusens nedrustning på 1970-talet uppstod dock ett glapp mellan 

den psykiatriska öppen- och slutenvården, vilket resulterade i ett behov av Fountain House-

verksamheter i andra delar av landet (Karlsson 2007). Fler klubbhus öppnade i Sverige och i 

dag finns de i ytterligare tio svenska städer.       

 Alla svenska klubbhus drivs antingen som en förening eller som en stiftelse och ytterst 

ansvarig är den styrelse som varje klubbhus har. Verksamheten är medlemsbaserad men inte 

medlemsstyrd. Fountain House Stockholm drivs som en stiftelse med en styrelse som inte är 

demokratiskt vald, styrelsen röstar själva fram nya styrelsemedlemmar. I styrelsen finns dock 

brukarrepresentanter, det vill säga klubbhusmedlemmar som är framröstade av husets 

medlemmar. Övriga styrelsemedlemmar är människor som på grund av sitt engagemang eller 

sin position kan vara värdefulla för Fountain House Stockholm (a.a.). Enligt stiftelsens 

stadgar ska det alltid finnas en styrelsemedlem som är verksam inom Stockholms Stad 

(Stiftelsestadgar 1995 § 6).  I stiftelsens stadgar står även inskrivet att Fountain House 

internationella riktlinjer ska följas, som beskriver medlemmars inflytande över sitt klubbhus, 

på det sättet säkras också brukarmedverkan i organisationen (Stiftelsestadgar 1995 § 3). På 

Fountain House Stockholm delas arbetet in efter vad som behöver göras; matlagning i köket, 

ta hand om posten på kontoret, svara i telefon i receptionen eller andra vardagliga göromål. 

Medlemmar och anställda ser tillsammans till att dagens sysslor blir utförda. I skrivande stund 

har klubbhuset just fått sin 1085:e medlem (Anställda på FHS, personlig kommunikation 16 
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maj, 2013). För att bli medlem måste du ha eller varit drabbad av psykisk ohälsa, dock krävs 

det inga ”diagnoskriterier” vilket krävs för medlemskap på Fountain House New York 

(Karlsson 2007).         

 Fountain House Stockholm betonar att man i klubbhuset fokuserar på det friska hos 

medlemmar och det erbjuds ingen vård utan endast rehabilitering i form av social gemenskap 

och kamratstöd. Klubbhusets verksamhet finansieras genom offentliga bidrag, fonder och 

gåvor (se elektronisk källa 2).  

Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer tidigare forskning relaterad till studien att presenteras. Inom ramen för 

studien har två områden valts; studier om svenska Fountain House-rörelsen över tid och 

svensk socialpsykiatri över tid. Mycket forskning rörande Fountain House kommer från USA, 

att applicera dessa resultat på svenska förhållanden innebär vissa svårigheter då Sverige och 

USA skiljer sig åt vad gäller generella samhällsinsatser för människor med psykisk ohälsa, 

därför är vald forskning baserad på svenska studier (Lingmark 2009).  

Socialpsykiatrin över tid 

Bülow (2004) skriver i sin doktorsavhandling ”Efter mentalsjukhuset” om spåren efter 

avinstitutionaliseringen från den psykiatriska vården i Sverige och andra västländer. I 

avhandlingen konstateras att avhospitaliseringen inneburit färre patienter inom den 

psykiatriska slutenvården, men att människor som lider av psykisk ohälsa fortfarande står 

utanför samhället. Studien som ligger till grund för avhandlingen är longitudinell och sträcker 

sig över 15 år, och resultatet visar att det i det stora hela trots allt finns anledning att betrakta 

mentalsjukhusens nedmontering som positiv.      

 I Markströms (2001) doktorsavhandling ” Den svenska psykiatrireformen: bland brukare, 

eldsjälar och byråkrater”, studeras den historiska utvecklingen inom området psykisk ohälsa, 

genomförandet av den svenska psykiatrireformen som trädde i kraft år 1995 och vad som 

händer i dag. Studien visar bland annat att ansvarsfrågan om gruppen människor med psykisk 

ohälsa fortfarande är en käpphäst i samhället, trots att klara avgränsningar mellan landsting 

och psykiatri utvecklats. 

Fountain House-rörelsens funktion och betydelse 

Norman (2006, 2010) har publicerat en del forskning som handlar om Fountain House-

rörelsen, främst i Sverige. Den kvalitativa studien ”The Fountain House movement, an 
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alternative rehabilitation model for people with mental health problems” är gjord på Fountain 

House Göteborg med syftet att undersöka medlemmarnas uppfattning om 

rehabiliteringsprocessens. Studien är deltagarorienterad vilket innebär att medlemmar och 

Norman tillsammans bildade en forskarcirkel som gemensamt bestämde studiens utformning. 

I studien kunde tre viktiga aspekter av klubbhuset som en plats för en vändpunkt identifieras: 

meningsfulla relationer, stödjande miljö och meningsfulla arbetsuppgifter. I studien deltog 

endast medlemmar som ansåg att verksamheten inneburit en vändpunkt vilket kan ses som en 

begränsning.          

 År 2010 presenterade Norman avhandlingen ”Strategier för rehabilitering och återkomst 

till arbete-samverkan mellan myndigheter och organisering i frivilliga former”, en 

nutidsanalys av delar av den svenska välfärden med fokus på utanförskap. Här jämförs bland 

annat hur rehabiliteringsarbete fungerat i ett samverkansprojekt respektive en 

frivilligorganisation så som Fountain House. Hur frivilliga organisationer med profilering 

utvecklas i skärningspunkten mellan civilsamhället, näringsliv och offentliga myndigheter 

diskuteras också.         

 Karlsson (2007) har publicerat ”Vänskap och arbete - En dokumentation och utvärdering 

av Fountain House Stockholm” som förutom att redovisa det titeln berättar även diskuterar 

vilken roll Fountain House Stockholm har som välfärdsaktör i samhället. Rapporten består av 

en kvalitativ utvärderingsstudie med fem delstudier: en kvantitativ registerstudie, en 

observationsstudie, en dokumentstudie samt två intervjustudier. Karlsson (2007) beskriver hur 

deltagare genom arbete får ett socialt sammanhang och en identitet som inte fokuserar på 

psykisk ohälsa. Fountain House har betraktats som ett komplement där offentliga resurser inte 

räcker till men Karlsson (2007) avslutar med att klubbhus-verksamheten kanske även bör 

betraktas som ett alternativ.       

 Meeuwisse (1997) skrev sin doktorsavhandling i socialt arbete om Fountain House som 

världsomspännande klubbrörelse. Avhandlingen, med titeln ” Vänskap och organisering: en 

studie av Fountain House-rörelsen”, lyfter fram organisationen som dynamisk med fokus på 

självhjälp och maktlösa människor som vägrar att bli marginaliserade. Studien innehåller 

förutom en fallbeskrivning av ett svenskt klubbhus (Malmö) även intervjuer av medlemmar 

samt observationer. Meeuwisse kan i studien visa hur klubbhusets ideologi enar och skapar en 

samhörighet hos medlemmarna vilket gynnar ett gemensamt klubbhusarbete. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Det centrala i studien är att undersöka medlemmars och anställdas uppfattningar om Fountain 

House Stockholm som aktör inom området psykisk ohälsa över tid. Att se på organisationen 

genom deras ögon och betydelsen av den i samhället. Studien har två teoretiska 

utgångspunkter, Antonovskys teori om KASAM samt Putnams teori om det sociala kapitalet. 

I Antonovskys KASAM problematiseras relationen hälsa-ohälsa och teorin kommer att 

användas för att lyfta fram och kunna analysera respondenternas syn på 

klubbhusverksamheten. För att öka förståelsen av resultatet måste detta appliceras till en 

samhällelig kontext vilket jag gör med hjälp av Putnams tankar om det sociala kapitalet 

KASAM   

Det var den medicinska sociologen Aron Antonovsky (1923-1994) som under 1970-talet kom 

att intressera sig för det som han kallade hälsans mysterium. Han myntade begreppet 

salutogenes vilket är ett perspektiv som lägger fokus på vilka faktorer som skapar och gynnar 

en god hälsa. Det centrala i det salutogena perspektivet är KASAM som står för Känsla av 

Sammanhang. Antonovsky (2005)  menar att människor med en stark känsla av sammanhang 

har bättre förutsättningar att hantera spänningstillstånd eller så kallade stressorer. Upplever vi 

att tillvaron har ett sammanhang har vi enligt Antonovsky(a.a.) också en större motståndskraft 

för påfrestningar vi möter i livet. KASAM innefattar tre centrala komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten syftar till huruvida man förhåller sig till 

stressorer, en person med hög känsla av begriplighet förväntar sig framtidens stressorer och 

därmed är de också förnuftmässigt gripbara samt hanterbara (a.a.). Vissa stressorer kan 

givetvis komma som överraskning men med en hög känsla av begriplighet kan människor 

ändå sortera in dem under det som i stort går att förklarar. Detta gäller såväl önskvärda som 

icke önskvärda stressorer. Hanterbarheten definierar till vilken grad man upplever att det finns 

resurser till ens förfogande för att kunna hantera de stressorer man möter. Vid en hög känsla 

av hanterbarhet känner man en förlitan till att kunna reda sig och att livet inte behandlar en 

orättvist, man faller inte offer för omständigheterna. Meningsfullheten syftar på vikten av att 

känna delaktighet. Antonovsky (a.a.) menar att meningsfullheten är en 

motivationskomponent, känslan av att livet har en mening innebär att man är villig till 

känslomässiga investeringar och engagemang för att ta sig an livets utmaningar och med 

värdigheten i behåll ta sig igenom dem.  Den formella definitionen av KASAM lyder:  
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Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 

och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 

livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta 

de krav som dessa stimuli ställer finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang. (Antonovsky, 2005 s.46 ) 

 

Känslan av sammanhang innebär inte att allt måste vara begripligt, hanterbart eller kunna 

betraktas som meningsfullt för individer. Alla sätter upp olika preferensramar, vi värderar det 

som är av vikt för oss och det som pågår utanför kan vara obegripligt, ej hanterbart eller icke 

meningsfullt utan att det påverkar individens KASAM. Huvudsaken är att det finns 

livsområden innanför preferensramen och om dessa ger en känsla av sammanhang.  

Antonovsky(a.a.) kartlägger dock fyra områden som är obligatoriska för att kunna ha en stark 

KASAM; sina känslor, de närmsta relationerna, en huvudsaklig sysselsättning samt 

existentiella teman. För en vuxen persons KASAM har arbetet en primär roll, där 

meningsfullheten ligger i att få delta i en socialt värderad verksamhet, hanterbarheten handlar 

om hur vida mina resurser/förmågor matchar behov/krav på arbetsplatsen och begripligheten i 

hur man kan se sitt eget arbete i relation till den organisation man är verksam i. 

Antonovsky(a.a.) beskriver hälsan/ohälsan som ett kontinuum, det vill säga att vi alla har mer 

eller mindre hälsa/ohälsa eftersom de två tillstånden representerar två poler som vi 

kontinuerligt rör oss mellan. Så länge vi lever, är vi i någon bemärkelse friska och för att se en 

individs hälsa/ohälsa måste man se till individens hela historia och inte endast till ett 

eventuellt patologiskt tillstånd. Antonovsky (a.a.) menar att om människor definierar 

situationer som verkliga, tenderar de också att bli verkliga till sina konsekvenser. Att lägga 

fokus på ett patologiskt tillstånd gör att människan och dess livsvärld kan komma i 

skymundan och därmed även hälsotillståndet.  Det patogeniska synsättet studerar bakgrunden 

till sjukdom och ohälsa vilket i förhållande till det salutogena perspektivet måste betraktas 

som en motpol då det salutogena fokuserar på anledningar till hälsa. 

Socialt Kapital 

En teori som handlar om hur människor i organisationer, eller i grupp hittar en tillit och styrka 

i den sociala relationen, är socialt kapital. För att analysera studiens empiri kommer jag därför 

bland annat att använda denna teori. Socialt kapital handlar om hur organisationer främsta roll 

är att skapa gemenskap, tillit och sammanhang för individer. Genom att befinna sig i ett 

socialt nätverk med en ömsesidig förpliktelse kan människor agera effektivt (Giddens 2007). 

Robert Putnam, sociolog som forskat mycket inom socialt kapital, skiljer mellan två typer av 
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socialt kapital; överbryggande som är inkluderande och utåtriktat, och bindande som är 

inåtvänt och exkluderande (a.a.). I analysen kommer jag använda mig av den första typen av 

socialt kapital, överbryggande. Ett överbryggande socialt kapital ger människor en känsla av 

delaktighet i ett större sammanhang oavsett gruppsammansättning. Organisationerna har en 

roll i att föra människor samman, skapa en tillit och där igenom att påverka samhället i en 

positiv riktning (Lundström et al. 1995). Ett starkt socialt kapital gynnar demokratin och 

återfinns ofta inom den ideella sektorn. Ett medborgerligt engagemang skapas inom 

organisationen, och den enskilda individen kan tillräkna sig ett socialt kapital, en tillit. Tilliten 

blir sedan en resurs när individen måste samarbeta eller möta människor på helt andra arenor 

(Putnam et al. 1993).  Blennberger (2005) skriver att det sociala kapitalet skapar en 

medborgaranda, en civilitet som i sig skapar ett gynnsamt kollektivt agerande i samhället. 

Med ett socialt kapital har medborgare också lättare att ta till sig och förstå villkor från 

myndigheter eller andra större organisationer. Förstår man villkoren kommer även förmågan 

att agera i relation till dem vilket skapar en vitalitet i samhället (a.a.). Genom att uppmuntra 

medborgare till social mobilisering kan även de ekonomiska förutsättningarna i samhället 

gynnas, detta genom att organisationer med en kollektiv inriktning kan få människor i behov 

av sociala insatser att känna att insatserna är relevanta och agera därefter. Det kan resultera i 

att man senare kan stå på egna ben utan behov av sociala insatser (jmf Payne 2008). Viljan att 

agera handlar således om att man som individ förstår syftet och den substantiella rättvisan, 

med andra ord att syftet är rättvist (Rothstein 2006).      

 Sammanfattningsvis handlar teorin om att utan förtroende för människor och system 

omkring oss är det inte heller meningsfullt att bete sig solidariskt själv. Samhällen, 

organisationer eller individer fungerar bäst med tillgång till ett socialt kapital (a.a.).  Från ett 

välfärdsstatligt perspektiv menar kritiker att ett omfattande välfärdsprogram skulle kunna få 

organisationer som Fountain House, en frivillig social mobilisering, att inte vara behövliga. 

Den statliga välfärden skulle kunna klassas som ett koloniserande i det civila samhället, om 

staten engagerade sig för mycket i medborgarnas välfärd skulle det inte finnas något behov 

för medborgarna att engagera och mobilisera sig, vilket i sin tur skulle minska det sociala 

kapitalet i samhället (a.a.). Dock har man i Sverige inte funnit några belägg på att en 

omfattande välfärdspolitik skulle göra medborgare mindre intresserade av att engagera sig i 

organisationer med kollektiva mål, snarare tvärtom vilket jag återkommer till senare i studien 

(a.a.). 
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Metod/material 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet i studien och det material som har använts; 

forskningsansats, urval, litteratursökning, intervjugenomförande, tillvägagångsätt vid analys 

och hur studien förhåller sig till validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. De etiska 

övervägandena i arbetet med studien redovisas också. 

Forskningsansats och val av metod 

Studien har en kvalitativ forskningsdesign vilket är lämpligt när man vill studera och tolka ett 

visst fenomen (Bryman 2007). För att uppfylla studiens syfte, att undersöka medlemmar och 

anställdas uppfattning om Fountain House Stockholm som aktör, passade därför en kvalitativ 

forskningsdesign bra. Ansatsen är induktiv vilket innebär att studiens data används som 

systematiserade erfarenheter, det vill säga för att dra generella slutsatser (Alvesson & 

Sköldberg 2008). Induktion som ansats kritiseras ofta som icke logisk, skulle studien 

reproduceras är sannolikheten hög att resultaten ej skulle vara samma som i denna studie, 

världen kan alltid komma att se annorlunda ut och sannolikheten i induktiva resonemang kan 

aldrig räknas som absolut (Sohlberg & Sohlberg 2009). Men att resultat inte är logiskt 

slutgiltiga kan också vara ett uttryck för god forskning som bör kännetecknas av en öppenhet 

(a.a.).  Detta är just den kvalitativa forskningens styrka, att på ett naturligt vis induktivt 

studera fenomen utan att i förväg ha klara hypoteser och utan låta teori och begrepp växa fram 

genom arbetet med empirin (Larsson, Lilja och Mannheimer 2009).   

 Studiens empiriska material kommer från fem intervjuer med medlemmar/anställda på 

Fountain House Stockholm.  Intervjuerna är halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som ska 

hjälpa till att förstå respondenternas livsvärld utifrån teman.  Dessa två teman, Fountain 

House Stockholm som organisation och Fountain House Stockholm i samhället är valda för 

att kunna besvara studiens två frågeställningar. Dessa teman operationaliserades i frågeförslag 

som jag hade med mig vid intervjutillfällena (Kvale 2009). Datamaterialet kodades i tre 

omgångar; sortering efter studiens förutbestämda teman, sortering efter empirins identifierade 

teman och sedan med hjälp av teori och tidigare forskning i en analys. 

Urval 

I studien har ett bekvämlighetsurval använts och urvalsgruppen består av medlemmar och 

anställda på Fountain House Stockholm. Urvalskriteriet var först att respondenterna skulle 

varit medlemmar/anställda på Fountain House Stockholm i minst ett år. Två av handledarna  
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hade dock varit anställda i mindre än ett år men hade haft kännedom om klubbhuset i över ett 

år, och för reflektion över intervjufrågorna en lämplig yrkesbakgrund vilket innebar att 

urvalskriteriet reviderades. Studiens urvalskriterier är således att respondenterna antingen har 

varit medlemmar i minst ett år eller varit anställda med kännedom om Fountain House 

Stockholm i minst ett år.         

 För att få tillträde till Fountain House Stockholm, vilket är en organisation som tillhör sina 

medlemmar, kontaktade jag klubbhuschefen Gunilla Byström som bjöd in mig till ett 

husmöte. På husmötet presenterade jag mig själv, min studie samt att jag önskade komma i 

kontakt med medlemmar och anställda för intervju. På husmötet närvarade cirka 40 personer, 

dock var några av dem internationella besökare inom ett av klubbhusets projekt, så 

uppskattningsvis närvarade cirka 30 medlemmar och anställda som kunde vara intressanta för 

min studie. Jag berättade att jag under de två nästföljande dagarna skulle finnas i klubbhuset 

och att jag skulle vara mycket tacksam om några ville ta kontakt med mig för att medverka i 

studien. Med respekt för organisationen och dess medlemmars integritet ville jag helst bli 

kontaktad av dem och inte tvärtom (Bryman 2007). Under nästa dag kontaktade fyra personer 

mig för intervju, två anställda och två medlemmar. Jag pratade även med en annan anställd 

som då föreslog intervju dagen efter. I studien togs ingen hänsyn till vidare spridning med 

variabler så som kön och ålder då detta inte känns av vikt för resultatet. Jag hade på förhand 

inte bestämt hur många respondenter som behövdes, visserligen fanns en tidsaspekt att ta 

hänsyn till så runt fyra till sju intervjuer ansågs vara möjligt för att hålla studiens tidsram. 

Efter fem intervjuer började jag känna igen svaren och resonemangen som föll under mina 

teman och jag ansåg därför att en viss mättnad av empirin från intervjuerna var uppnådd 

(Kvale 2009).    

     Studiens urval består sammanfattningsvis av fem personer som är aktiva vid Fountain 

House Stockholm.  Två av dem är medlemmar och har varit det i tio respektive åtta år. Tre av 

dem är anställda, varav två har varit det i mindre än ett år och en i över tio år. 

Litteratursökning 

I en inledande informationssökning ringades vilken forskning som fanns med anknytning till 

Fountain House Stockholm in. Framför allt användes bibliotekets metasöktjänster och 

webben, vilket bland annat resulterade i att två andra c-uppsatser inom ämnet hittades, en med 

fokus på handledarrollen och en med fokus på genus. Både genus och handledarrollen inom 

Fountain House Stockholm var påtänka teman till denna studie men då dessa studier redan 

gjorts valde jag istället att se på Fountain House som idéburen organisation inom psykisk 
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ohälsa över tid. När studiens syfte och frågeställningar var klara plockades centrala begrepp ut 

som kunde fungera som sökord. Med tydligare sökord kunde en mer strukturerad 

litteratursökning göras. I sökningarna har framför allt databaser som Libris, CivLib, 

Academic Search Premier, DIVA, PubMed och SocINDEX använts. Trunkering, det vill säga 

sökning av olika grammatiska former samtidigt, och tesaurus som kan beskrivas som en 

hierarkisk ämnesordlista användes även vid sökningarna (Nyberg & Tidström 2012). Jag har 

även sökt i referenslistor på det som presenteras under ”Tidigare forskning” för uppslag och 

idéer om litteratur. 

Sökord: Fountain House (Stockholm)/Fontänhus, Psykiatrireformen, psykisk ohälsa/mental 

illness, sektoriserad psykiatri, civilsamhälle 

Intervjugenomförande 

Studiens två frågeställningar blev intervjuguidens (se bilaga 1) två teman som präglade de 

fem stycken halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som gjorts. Dessa kvalitativa intervjuer kan 

ses ur ett fenomenologiskt perspektiv som försöker förstå respondenternas egna perspektiv 

och upplevelser. Kvale (2009) menar att fenomenologi i kvalitativa studier generellt sett 

hjälper till att förstå välden utifrån vad som är relevant för respondenten, vilket i sig är det 

som är relevant för studien enligt antagandet att det som uppfattas som den relevanta 

verkligheten också är det. Tema ett i intervjuguiden (se bilaga 1) handlar om Fountain House 

Stockholm internt och tema två handlar om Fountain House Stockholm i relation med 

offentliga aktörer. Frågeställningarna operationaliserades sedan i tre respektive fyra 

underfrågor, det vill säga frågeställningarna omvandlades till det som konkret kan undersökas 

(a.a.). Under tema ett fanns tre underfrågor; hur organisationen fungerar, hur organisationen 

arbetar med psykisk ohälsa samt svårigheter/möjligheter med att vara en idéburen 

organisation. Under tema två fanns fyra underfrågor; vad Fountain House Stockholm kan 

erbjuda som offentliga aktörer inte kan, vad offentliga aktörer kan erbjuda som Fountain 

House Stockholm inte kan, vilket samarbete som finns med offentliga aktörer samt 

innebörden av att få ekonomiskt stöd.      

 Intervjuerna var tänkta att likna ett vardagssamtal och underfrågorna endast ett sätt att för 

mig som intervjuare att förhålla mig till metodologiska krav för att i så stor utsträckning som 

möjligt skapa intersubjektivt reproducerbar data (a.a.). Underfrågorna fungerade som ram för 

intervjuerna vilket skapar större möjligheter för någon annan att få fram liknande data. I 

Kvale (a.a.) går även att läsa om en perspektivisk subjektivitet som handlar om att så länge 
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perspektiven klargörs, vilka man väljer att se på en text med, behöver inte flera tolkningar av 

samma text ses som en svaghet. Att utgå från tema och underfrågorna men samtidigt ge 

utrymme för nya infallsvinklar från respondenten var också ett sätt att förhålla sig till en 

medveten naivitet. Detta innebär att gå in i intervjusituationen förutsättningslöst och försöka 

ta hänsyn till att egna antaganden ofta kan komma att lysa igenom i specifikt formulerade 

frågor och därmed påverka resultat (a.a.). Det var även viktigt för mig att respondenterna 

skulle känna sig trygga i intervjusituationen och bli motiverade att lämna så kunskapsrik 

information som möjligt, vilket innebar att även om intervjuerna höll sig inom samma teman 

ville jag ha möjlighet att variera eller åtminstone formulera frågorna på ett sätt som passade 

respondenten (a.a.). Dock skriver Kvale (a.a.) att forskningsintervjuen aldrig kan betraktas 

som en fri dialog mellan två personer då alla samtal, speciellt en intervjusituation rymmer 

maktasymmetri. Exempelvis väljer jag som intervjuare vilka frågor som ställs och vilket ämne 

jag pratar om. Denna mak, går enligt Kvale (a.a.) inte att eliminera, men genom att förhålla 

sig till den medvetet tar man ansvar i sitt kunskapsproducerande.    

 Av de fem personer som intervjuades i studien var två stycken medlemmar och tre stycken 

anställda på Fountain House Stockholm. Innan intervjun presenterade jag mig och min studie 

kort, hur lång tid jag beräknade att intervjun skulle ta men också att det för min del inte var 

någon viktig tidsram och att tanken även var att ge respondenterna möjlighet att påverka 

tidsramen (jmf Kvale 2009). De fick sedan läsa och skriva på ett samtyckesbrev, (se bilaga 2) 

samt avsnittet om Etiska överväganden där ytterligare information om studien, intervjun samt 

etiska förhållningssätt redovisades. Intervjuerna blev mellan 20-35 min långa och samtliga 

gjordes i Fountain House Stockholms lokaler. På Fountain House Stockholm ska det inte 

förekomma några stängda dörrar, alla som vistas i klubbhuset ska ha tillträde till alla rum. 

Innan intervjun letade vi alltid upp ett rum som var lugnt, dock förekom det i tre av de fem 

intervjuerna vid någon gång annan aktivitet i rummet. Exempelvis någon som gick genom 

rummet, svarade i telefon eller liknande. Detta kan givetvis ha påverkat intervjusituationen 

men jag som intervjuare uppfattade det inte som störande, och de respondenterna jag efteråt 

frågade sa att de inte heller uppfattat det som störande. Givetvis kan detta ändå ha påverkat 

resultatet då intervjun gärna bör göras i ostörd miljö men då både respondenter och jag vet hur 

det fungerar på Fountain House Stockholm samt att det vi pratade om under intervjun sällan 

var av personlig karaktär bör inte resultatet påverkats mer än marginellt (Bryman 2007). 

 Eftersom jag ville få intervjun likt ett vardagssamtal hade jag ingen avgjord ordningsföljd 

på de teman jag ville få med, utan försökte knyta an till det jag ville veta varefter samtalet led. 

Efter avslutad intervju var många intresserade av att veta mer om studien var av diskussion 
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inom ämnet sedan fortsatte. Detta såg jag som positivt, och även om inget av det som sades 

efter att bandspelaren stängts av och intervjun formellt avslutats kunde användas som data, 

gav det mig uppslag inom ämnet och kanske även möjlighet att tolka resultaten bättre (Kvale 

2009).  

Databearbetning 

Alla intervjuer transkriberades i sin helhet av mig, vilket innebär att alla mellanord och pauser 

inkluderats. Ljud som inte tillhörde mig som intervjuare eller respondenten, exempelvis någon 

som gick genom rummet, lämnades dock utanför transkriberingen. I samtyckesbrevet (se 

bilaga 2) som respondenterna läste och skrev på före intervjun gavs möjligheten att få läsa 

igenom intervjun i transkriberad form för ännu ett godkännande men ingen av respondenterna 

valde att göra detta.         

 För att kunna hantera och organisera den omfattande mängd data som transkriberingen 

resulterade i kategoriserade jag upp materialet efter studiens förbestämda teman; Fountain 

House Stockholm som organisation och Fountain House Stockholm i samhället (jmf Kvale 

2009).  Att sortera datamaterialet efter studiens teman skulle kunna kallas för den första 

kodningen. Jag gick sedan igenom allt datamaterial igen för att försäkra mig om att jag kodat 

all data under korrekt tema och sammanställde detta i en resultatdel.  Under respektive tema 

kunde jag sedan göra en andra kodning genom att gå igenom materialet noggrant och urskilja 

vissa återkommande underteman och nyckelord (jmf Bryman 2007). Efter hand kunde jag 

sedan slå ihop vissa koder som kunde sammankopplas. Jönsson (2010) skriver att man i 

kodningsprocessen bör ha en öppenhet för att se nya begrepp och mönster, detta också för att 

visa respekt mot studiens respondenter. Att bara belysa det som vid en första kodning verkar 

intressant är nonchalant (a.a.). Studiens tredje kodning handlade om att knyta samman de 

mönster och nyckelord som jag hittat mot det som i studiens presenterats under tidigare 

forskning samt mot valda teorier med utgångspunkt i de underteman empirin skapat (jmf 

Dalen 2008). Kvalitativa intervjuanalyser som denna kritiseras ofta på grund av att människor 

hittar olika tolkningar i samma data. I denna studie är inte syftet att lyfta fram de enskilda 

respondenternas subjektiva mening om Fountain House Stockholm utan att genom deras 

berättelse få fram en vidare tolkning.  

Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2002) har kvalitativ forskning svårigheter att förhålla sig till 

forskningskriterierna validitet och reliabilitet. Dessa forskningskriterier innefattar gärna 
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mätningar vilket utgör viktiga delar inom den kvantitativa forskningen men inom den 

kvalitativa traditionen så vill man beskriva och upptäcka ett visst fenomen (Larsson et al. 

2005). Samma datamaterial skulle kunna tolkas olika och subjektivt vilket resulterar i att 

reliabiliteten blir låg. Kvalitativ forskning utgår gärna från en induktiv metod, det innebär att 

det inte finns några färdiga begrepp att mäta sin forskning med och det blir svårt att förhålla 

sig till validiteten (a.a.). Kvale (2009) bemöter kritiken med att de invändningar som finns 

mot kvalitativ forskning också är de starka punkterna. Att få tillträde till en människas liv och 

med ett medvetet bruk av det subjektiva perspektivet så kan forskningen visa en del av någons 

eller en grupps livsvärld. Tolkningar berikar och ger möjligheter för nya fenomen att träda 

fram (a.a.).           

 Vid datainsamlingen intervjuade jag både medlemmar och anställda på Fountain House 

Stockholm, de två rollpositioner som finns på klubbhuset. Att få datamaterial från båda 

rollerna kan öka trovärdigheten och skulle med lite vilja kunna klassas som en triangulering 

av datakällor. Att belysa ett perspektiv från olika aspekter stärker både reliabiliteten och 

validiteten (Larsson et al. 2005). Enligt Kvale (2009) innebär en god validitet att studien 

undersöker det den säger sig undersöka. Det innebär att under arbetet med studien ständigt 

återkomma till att ifrågasätta och kontrollera sitt arbete så det förhåller sig korrekt till studiens 

syfte (a.a.).          

 För att kunna dra slutsatser härledda från sina premisser, i detta fall studiens syfte, 

tematiserades intervjuguiden (se bilaga 1) efter forskningsfrågorna. Efter att två teman 

utarbetats kunde, för ämnet, adekvata intervjufrågor tas fram (a.a.).  Kvale (a.a.) menar att 

validiteten kan kopplas till undersökarens hantverkarskicklighet, att som forskare kunna 

ifrågasätta och teoretiskt tolka det som upptäcks. Genom att spendera tid på Fountain House 

Stockholm under datainsamlandet men även erbjuda respondenterna att läsa transkriberade 

intervjuer för att se om texten gjort dem rättvisa försökte studien skapa en intersubjektivitet. 

Intersubjektivitet innebär att upplevelser och situationstolkningar blir gemensamma för 

forskare och intervjuperson. En delad förståelse som stärker validiteten (Dalen 2007).

 Reliabiliteten står för studiens tillförlitlighet, det vill säga att om studiens upprepades vi en 

annan tidpunkt skulle resultaten bli de samma och därmed inte bygga på tillfälliga betingelser. 

I en studie som bygger på datamaterial från intervjuer finns givetvis risken att respondenterna 

vid en liknande intervju skulle svara annorlunda, för att kunna pröva konsistensen i svaren 

kan intervjuaren fråga liknande frågor inom samma tema och sedan undersöka ”konsistensen” 

(Larsson et al. 2005). I intervjusituationen upprepade jag ibland ämnen som respondenten tog 

upp för att få in samtalet på det aktuella temat, då utvecklade oftast respondenterna svaret och 
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”konsistensen” blev tydligare. Samtidigt försökte jag förhålla mig medvetet till att de frågor 

jag ställde inte var ledande, eller snarare erkänna betydelsen av hur studiens frågeställningar 

agerar förförståelse för mig och även kommer ringa in vilka slags svar jag kommer att erhålla 

(Kvale 2009). Genom inspelning av intervjuerna och en transkribering i helhet kunde jag även 

lyfta fram originalcitat i texten vilket bidrar till en hög reliabilitet (a.a.). Citaten som lyfts 

fram i studien är de som, enligt mig, fångat essensen i respektive tema. Dalén (2007) menar 

att genom att utgå från studiens teman och sedan välja ut aktuella citat som faller under dessa 

teman kallas den tematiska metoden. Vidare har kontinuerlig dialog med 

kurskamrater/handledare bidragit till att motverka att jag förhåller mig godtyckligt subjektiv 

till studien (Kvale 2009).       

 Generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet av studien kan generaliseras 

utöver miljön den producerades i (Bryman 2007). Kvalitativa studier har ett problematiskt 

förhållande till generaliserbarheten då urvalet brukar vara litet och inom ett specifik arena 

liksom denna studie; Fountain House Stockholm. De individer jag intervjuar är med stor 

sannolikhet inte representativa för alla medlemmar och anställda inom Fountain House-

rörelsen. Resultaten från denna forskning gör inte anspråk på att generalisera populationer 

utan generaliseras till teori. Det är kvalitén på de teoretiska slutsatser som är det primära för 

att kunna bedöma studiens generaliserbarhet inom kvalitativ forskning (a.a.). Studien gör 

således inga anspråk på att generaliseras till populationer utan efter förståelse av tankar och 

värderingar i vilken kontext studien genomförts. 

Metoddiskussion 

Att välja kvalitativ metod kändes lämpligt för att kunna svara på studiens frågeställningar och 

uppfylla studiens syfte. Jag vill i studien lyfta respondenternas upplevelse och vilka tankar de 

har om en idéburen organisation som organiserar sig inom ett område som för många 

människor anses vara ett välfärdsstatligt ansvar. I början var tanken att intervjua fler personer, 

inte på Fountain House Stockholm utan att få till exempel socialtjänsten på Södermalms 

perspektiv på klubbhusverksamheten i relation till stadsdelens verksamhet för människor med 

psykisk ohälsa. Jag insåg dock min tidsbegränsning och valde att koncentrera min population 

till medlemmar och handledare på Fountain House Stockholm. Studiens urvalskriterier var till 

en början att respondenterna skulle ha varit medlemmar/anställda på Fountain House 

Stockholm i minst ett år. Liksom jag berättade i urvalet ville jag, i respekt mot verksamheten, 

att respondenterna kontaktade mig om de kunde tänka sig ställa upp på en intervju. När sedan 

två av respondenterna som kontaktade mig hade varit anställda/medlemmar kortare än ett år, 
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mitt ursprungliga urvalskriterie, bestämde jag mig ändå för att intervjua dem. Detta eftersom 

jag kände en oro över att inte bli kontaktad av tillräckligt många respondenter, en oro som 

visade sig vara obefogad. Nu hade dessa båda respondenter som varit medlemmar/anställda 

kortare än ett år god kännedom om organisationen så enligt min subjektiva bedömning 

påverkade detta inte studiens resultat nämnvärt men hade jag gjort om studien hade jag inte 

ändrat på urvalskriteriet som jag gjorde.       

 Studien har en induktiv forskningsansats utan givna hypoteser, och jag ville i 

empiriinsamlingen förhålla mig öppen för nya infallsvinklar, därav mitt val att göra 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Dessa intervjuer är tänkta att efterlikna vardagsamtal 

kring några få teman som man samtalar djupare om (Kvale 2009).  Intervjuerna gick bra men 

det är möjligt att jag kunde varvat med mer riktade frågor då det ibland svävade ut lite från 

temat under intervjuerna vilket gav ett rätt stort material att transkribera. Med 

semistrukturerade intervjuer hade det varit möjligt med en del riktade frågor vilket hade varit 

en alternativ metod för intervjuerna i denna studie. Å andra sidan ville jag som sagt förhålla 

mig öppen för nya infallsvinklar. Lösningen hade kanske varit att göra en provintervju, under 

de första intervjuerna blev jag ibland osäker på hur jag skulle knyta an till det respondenten sa 

för att komma in på nästa tema alternativt utveckla samtalet vilket jag tycker gav utrymme för 

dessa ”utsvävningar”. Detta tycker jag dock gav med sig efter de första intervjuerna då 

intervjuerna överlag hade ett liknande samtal. 

Etiska frågeställningar 

Kvale (2009) summerar etiska riktlinjer med att summan av potentiella fördelar med en 

studie, de respondenter som deltar och den eventuella kunskap som skapas ska vara större och 

uppväga risken att deltagare lider skada av sitt deltagande. På detta utilitaristiska sätt att 

uttrycka sig kan en forskning rättfärdigas. Studien har fokus på en organisation, men har ändå 

tagit hänsyn till etiska riktlinjer som ett redskap att förhålla sig till och inte som ett 

ställningstagande som måste göras (a.a.).      

 Organisationen Fountain House Stockholm är en organisation dit människor ska kunna 

vända sig för att gå från patient till person, att hitta en meningsfull vardag och att stärka sin 

självkänsla. När jag som student fick tillträde till denna arena var jag medveten om att många 

människor inom Fountain House Stockholm tillhör en utsatt grupp i samhället och att min 

närvaro kanske inte alltid uppskattas. Fountain House Stockholm utgör ofta fokus för 

forskning på såväl låg som hög nivå. Jag kände att detta var viktigt att ta i beaktande, jag ville 

inte ”störa” verksamheten. Som tidigare nämnt kontaktade jag därför aldrig några av 
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respondenterna utan lät dem aktivt kontakta mig efter att jag informerat om studien på 

husmötet vilket gjorde att det kändes mer berättigat att vistas i klubbhuset som utomstående.

 I studiens resultatdel presenteras respondenterna som en enhet vilket var ett val som 

gjordes utifrån det faktum att jag ansåg det svårt att behålla deras anonymitet om jag låtit 

eventuella skillnader mellan exempel roll och person komma fram vilket hade kunnat vara ett 

perspektiv som kunnat lyftas upp i analysen. Fountain House Stockholm representerar en 

mycket platt organisation där inga större skillnader på medlem och anställd görs vilket heller 

inte ska vara av vikt för denna studie.      

 Studien har tagit lag Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

under beaktande, trots att studien är en examination under grundutbildning och således inte 

berörs av lagen, se 2 §. Jag har även i arbetet med studien förhållit mig till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer som konkretiseras i fyra stycken huvudkrav: 

1. Informationskravet- Respondenterna informerades om studiens syfte, att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helt kan avbryta sin medverkan i studien 

(Bryman 2007).  

2. Konfidentialitetskravet- Uppgifter om respondenterna såsom inspelade intervjuer och 

samtyckesbrev har förvarats så endast jag har möjlighet att komma åt dem. När 

studien är godkänd kommer alla uppgifter utifrån konfidentiell aspekt raderas. För att 

förhålla mig till konfidentialitetskravet gavs även alla intervjupersoner möjlighet att 

läsa igenom intervjumaterialet (Kvale 2009). 

3. Samtyckeskravet– Respondenternas rätt att bestämma över sin medverkan i studien. 

För att uppfylla detta krav fick alla intervjupersoner skriva på ett samtyckesbrev som 

jag skrivit för studien, se bilaga 2. 

4. Nyttjandekravet- Insamlade uppgifter kommer endast att användas i denna studie och 

kommer inte delas vidare (a.a). Vidare kommer studien, efter förfrågan, presenteras av 

mig på Fountain House Stockholm när den är godkänd.  

Vidare har även ärlighet, öppenhet och hänsynsfullhet präglat arbetet med studien och därmed 

har god forskningssed tillämpats.  
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Resultat 

Nedan presenteras resultaten av studiens empiri. Syftet med studien ”att undersöka 

medlemmars och anställdas uppfattningar om den idéburna organisationen Fountain House 

Stockholm som aktör inom området psykisk ohälsa över tid” besvaras genom att dela in 

resultatet i två delar med utgångspunkt i studiens två frågeställningar: 

 Hur ser medlemmar och anställda på Fountain House Stockholm på organisationens 

arbete med psykisk ohälsa över tid?  

 Hur ser medlemmar och anställda på Fountain House Stockholm på organisationens 

arbete i relation till det offentliga arbetet med psykisk ohälsa över tid? 

Resultatet baseras på de fem halvstrukturerade livsvärldsintervjuerna som gjorts inom ramen 

för denna studie. Datamaterialet från de fem intervjuerna har kodats i två omgångar för denna 

resultatdel, en första kodning för att sortera materialet efter de två teman som 

frågeställningarna utgör och en andra gång för att upptäcka nya mönster, teman och begrepp. 

För att svara på studiens frågeställningar redovisas nedan de nya teman som framträtt i 

kodningen av materialet; klubbhusets funktion, klubbhusets ekonomi, klubbhuset i jämförelse 

med det offentliga och fristående organisation eller kommunal underleverantör. Antal 

uttalanden inom ett visst område resulterade i dessa teman. För att kunna göra det mer 

överskådligt är det även indelat i underteman (jmf Dalen 2008).  

Del 1- Fountain House Stockholm som organisation 

Del 1 ska besvara studiens första frågeställning, hur medlemmar/anställda på Fountain House 

Stockholm ser på organisationens arbete med psykisk ohälsa över tid. 

Klubbhusets funktion 

Mer men också mindre struktur 

I intervjuerna berättar både medlemmar och anställda som känt till organisationen Fountain 

House Stockholm en längre tid att det i början var rörigare på klubbhuset, färre medlemmar 

och att det präglades lite mer av ad-hoc lösningar men med lika fin gemenskap som i dag.  

”/.../ det var väldigt rörigt, men jag kom från sjukan och tyckte det var paradiset i alla fall va, från botten till 

toppen bara så där /…/” 



22 
 

När vi kommer in på hur Fountain House Stockholm arbetar med psykisk ohälsa under 

intervjuerna berättar respondenterna att man inte arbetar med det alls egentligen. Men genom 

det arbete man gör på klubbhuset och den gemenskap man hamnar i så mår man många 

gånger bättre till slut.  

 

”/…/ nej men det här är min arbetsplats, jag orkar inte tänka på att jag mår dåligt ibland och det slipper jag göra 

här. Jag vill inte älta det, det bara är så och det är så skönt för här slipper jag det.” 

 

Många av respondenterna tar upp bemötandet man får i klubbhuset, att bemötandet rör dig 

som människa och inte med fokus på din psykiska ohälsa. Arbetet med psykisk ohälsa har sett 

ut på ungefär likadant sätt på klubbhuset så länge respondenterna haft kännedom om 

organisationen dock var RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, huvudman för 

stiftelsen Fountain House Stockholm, vilket antagligen är den största skillnaden 

organisatoriskt från då och nu. En respondent berättar att det kan både vara på gott och ont att 

det inte skett några större förändringar på klubbhuset i arbetet med psykisk ohälsa.  Modellen 

är densamma genom åren och det menar respondenterna är bra men två av respondenterna 

efterfrågar lite variation inom klubbhuset. Givetvis är det bra att man vet man får, att det alltid 

är detsamma men efter ett par år börjar man kunna verksamheten, man vill mer, få utmanas.  

De internationella riktlinjerna för Fountain House-rörelsen förändras ibland och då måste alla 

klubbhus rätta sig efter det nya, dock brukar det vara små förändringar och en respondent 

berättar att det i dag inom Fountain House-rörelsen finns en större acceptans för att klubbhus 

kan skilja sig lite åt organisatoriskt beroende på samhälleliga förutsättningar. 

Arbete som återhämtning 

I dag finns Fountain House i många länder som alla har olika lagstiftning vilket kan påverka 

arbetssättet på klubbhusen. Ett exempel är att det i klubbhuset bör ha skett ett visst antal 

övergångsanställningar, det vill säga att medlemmar hittat ut i arbetsliv eller studier, men på 

Fountain House Stockholm funkar inte detta så bra då det oftast inte är förenligt med de 

insatser medlemmarna har från kommun och landsting.  

”/…/ofta är det inte förenligt med medlemmars ekonomi, till exempel kan en medlem ha biståndsbeslut om att 

hon får jobba fyra timmar i veckan och ja, då kan de vara svårt att hitta en arbetsplats.” 

Studiens resultat visar att medlemmar och anställda anser att Fountain House-modellen förr 

var väldigt unik, nu är arbete som återhämtning inte lika främmande i samhället. Däremot 

tycker respondenterna att de dagverksamheter som socialtjänsten erbjuder känns så 
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kontrollerade och kontaktlösa. Att man som klient kommer dit och blir tillsagd vad man ska 

göra för uppgift istället för som på Fountain House Stockholm få välja uppgift och diskutera 

med andra vad som behöver göras. Detta kan kopplas till Meeuwisses (1997) forskning som 

visar att klubbhusets ideologi får medlemmar att känna en samhörighet med andra 

medlemmar vilket gynnar det arbete som utförs på klubbhuset. 

Nå fler med fler 

I dag ligger medelåldern för de som är medlemmar runt 45 år, men det är fler och fler unga 

som hittar dit nu i jämförelse med förr. Respondenterna menar att detta beror på att den 

psykiska ohälsan bland unga ökar, sen har även klubbhuset blivit bättre på att nå ut till 

medborgare genom evenemang så som det årliga Ångestloppet samt radiosändningar från 

klubbhuset en eftermiddag i veckan. Respondenterna vittnar om att det, trots att det går åt rätt 

håll, fortfarande är svårt att få folk att hitta till Fountain House Stockholm, de önskar att fler 

hittade till klubbhuset, något de även jobbar med i verksamheten. 

” /…/(Fountain House) det är ju inte precis ett ställe man gör en tv-reklam om, även om man skulle behöva 

snacka mer om den psykiska ohälsan folk går omkring med många gånger.”  

Samtliga respondenter önskar att det inom en snar framtid finns fler klubbhus i landet. Skulle 

detta vara fallet tror några av respondenterna att olika klubbhus, till exempel om det fanns fler 

i Stockholmsområdet, skulle kunna ha olika inriktningar. Men det är samtidigt viktigt att 

behålla heterogeniteten på klubbhusen så att alla kan känna sig välkomna och accepterade 

(jmf Meeuwisse 1997). Respondenterna tror att Fountain House-modellen inte lika unik eller 

fungerar som ett komplement längre, detta är en rörelse som sprider sig även om det går 

långsamt. I framtiden kommer det finnas fler verksamheter som erbjuder arbete och 

gemenskap som återhämtning.  

”Fountain House-rörelsen har liksom ingen önskan om att vara unika och ha patent på saker, det största målet är 

att människor med psykisk ohälsa ska få ett värdigt möte och få ha det bra.”  

Klubbhusets ekonomi 

Svårt att få det att gå ihop 

Det mest framträdande ämnet i alla intervjuer var Fountain House Stockholms ekonomiska 

förutsättningar. Samtliga respondenter reflekterade mycket över den ekonomiska situationen 

och att det är den största svårigheten klubbhuset har att arbeta med. En av respondenterna 

berättar att klubbhuset hade det bra ekonomiskt innan skatteväxlingen, då landstinget var 
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huvudman för människor med psykisk ohälsa. Efter skatteväxlingen blev eftervården av 

människor med psykisk ohälsa kommunalt ansvar och nu behöver organisationen vända på 

vartenda öre.  Det är en heltidssyssla för att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt.  

Lättare att söka bidrag 

En annan respondent berättar att det ibland kan vara svårt att förklara vad ett fontänhus är när 

bidrags ska sökas. Alla vittnar om en ständig stress angående organisationens ekonomi men 

en respondent menar även att det kan skapa ett driv, att man måste jobba tillsammans för klara 

av det, vilket skapar gemenskap. Flera av respondenterna vittnar dock om att det är lättare att 

söka bidrag nu än för 10-15 år sedan. Organisationen mer etablerad i dag, förut kunde den lätt 

bli lite ”flum-stämplad”. Respondenterna uttrycker en oro över framtiden när det gäller 

organisationens ekonomi men tror att om Fountain House-modellen skulle upptäckas av fler 

skulle organisationen säkra upp sin finansiering. 

Del 2- Fountain House Stockholm i det offentliga 

Denna del ska besvara studiens andra frågeställning, hur medlemmar/anställda på Fountain 

House Stockholm ser på organisationens arbete i relation till det offentliga arbetet med 

psykisk ohälsa över tid. 

Klubbhuset i jämförelse med det offentliga 

Olika slags verksamheter 

Respondenterna som har haft erfarenhet av dagverksamheter i offentlig regi tycker att 

klubbhuset erbjuder en verksamhet som kan kännas viktigare, meningsfylld: 

”/…/de första tre månaderna förstod jag ingenting av klubbhuset, satt mest och väntade på att någon skulle säga 

åt mig vad jag måste göra /…/ började småprata med en annan medlem över någon lunch va, typ vilken mat man 

gillar. Sen började vi jobba i köket tillsammans, jag lärde honom några kökstrick, kändes väldigt bra” 

Några respondenter säger också att klubbhus-verksamheten inte passar för alla, varken som 

anställd eller medlem. Innan man blir medlem kommer man på besök och för vissa känns det 

väldigt främmande att arbeta för att må bra. Vidare är det alltid folk i rörelse i huset, och 

tycker man det är väldigt jobbigt med människor så kan det vara svårt. En respondent berättar 

att till skillnad från offentliga verksamheter är Fountain House Stockholm en oerhört platt 

organisation och alla deltar efter sin egen förmåga, och vilket förmåga du har känner man 

efter och beslutar man själv: 
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” /…/ här talar ingen om vad som är bra för dig.” 

En respondent reflekterar över möjligheterna som finns av att vara i en idéburen organisation 

och kunna känna hur man faktiskt kan påverka. Snabba beslut och snabba förändringar utan 

byråkrati, men i ibland kan organisationen hamna mellan stolarna i politiska frågor eftersom 

det är en organisation i ingenmansland (jmf Meeuwisse 1999).  

Beroende av biståndbeslut och bidrag 

De flesta medlemmarna på Fountain House Stockholm är hemmahörande i Stockholm stad, 

staden är också klubbhusets största bidragsgivare. Det finns även medlemmar från 

kranskommunerna och avsaknaden av bidrag från dessa kommuner startade en diskussion på 

klubbhuset för ett par år sedan. En respondent berättar hur de tog kontakt med dessa 

kommuner för att få dem att bidra med mindre summa då deras kommuninvånare besökte 

verksamheten. De flesta kommunerna sa nej vilket resulterade i att det nu officiellt krävs en 

biståndsbedömning från hemkommunen att få delta i Fountain House Stockholms verksamhet 

om en medlem inte är hemmahörande i Stockholms stad. Respondenten berättar vidare att 

detta är problematiskt då alla är och ska alltid vara välkomna:  

”Vi säger ju inte nej till någon, men kommer man tillsammans med en personal från kommunen, så är det inte så 

att vi säger: -men vet du, det är ingen fara om vi inte får en biståndsbedömning du får vara här ändå. Men det 

förmedlar vi alltid så den som kommer, den nya medlemmen /…/ ” 

Respondenterna berättar att någon aldrig nekas medlemskap, men att klubbhuset är beroende 

även av pengarna från kranskommunerna. En respondent berättar om att de för en tid sen hade 

en informationskampanj för att nå ut bättre till kommunerna:  

”En medlem satt och gjorde ett jättejobb med att leta upp nummer och mailadress till alla 

chefsbiståndshandläggare i kranskommunerna för att bjuda in dem på en informationsträff om vår verksamhet. 

Sen var det var endast Salems kommun som tackade ja.” 

Respondenterna berättar vidare att vissa kommuner notoriskt vägrat att ge människor 

biståndsbedömning för att vara på Fountain House Stockholm. Trots det försöker de envetet 

informera och visa upp verksamheten. Det är samma kommuner som väljer att inte bidra 

ekonomiskt varje år så ibland kan informationsarbetet kännas bortkastat där. Flera 

respondenter berättar om att biståndsbedömare gärna vill hänvisa till kommunens egna 

verksamheter även fast det är någon som vill bli medlem och tycker klubbhusverkasamheten 

känns bra.         

 En respondent talar om att man genom verksamheten antagligen tjänar in rätt mycket 
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pengar åt landstinget då många medlemmar säkert skulle behöva vända sig öppen- och/eller 

slutenvården i större utsträckning om inte Fountain House Stockholm fanns, landstinget är 

också de årliga bidragsgivarna till organisationen. För framtiden önskar många av 

respondenterna att det från myndigheter och kommun fanns rum för lite mer individbaserade 

lösningar, till exempel från försäkringskassa. Då skulle nog klubbhuset kunna hjälpa fler ut i 

arbete eller studier. Ett annat önskemål för framtiden som kom fram under intervjuerna var att 

det från stadens sida fanns en framförhållning med det ekonomiska. I slutet av december får 

klubbhuset reda på hur mycket pengar man får för nästkommande år. Skulle staden börja 

fundera på att inte ge organisationen pengar skulle de visserligen få signaler på det tidigare än 

december men de har ingen aning om de får summan som sökts eller mindre vilket gör det 

svårt att sätta en ekonomi. 

Fristående organisation eller kommunal underleverantör  

Kommunal styrning och krav på resultat 

Respondenter berättar om att det finns en oro kring att det i dag är hårdare från politikerhåll 

att man ska kunna visa på resultat och mål som uppnåtts då man tar emot bidrag:  

”Vi vill inte redovisa per person, svårt att visa på en skala hur mycket friskare man har blivit /…/ det kan vara 

svårt att redovisa vad pengarna går till.. ja de hundralapparna gick till morötter och så vidare, det funkar liksom 

inte så här /…/ Vissa mål är dock mätbara, jag menar vad kostar en människa på sjukan och vad kostar han här.” 

En respondent berättar att det är komplext att ta emot bidrag. Förra året gjorde Stockholm stad 

er verksamhetsrevision, då kom representanter till klubbhuset och tittade och kom med förslag 

hur de tycker verksamheten borde förbättra sig. Förslagen måste huset ta i beaktande och 

sedan föra en dialog med staden tillbaka hur de vill göra: 

”Staden vill applicera sitt eget regelverk på oss, de dom har ska vi också ha. En grej var till exempel att vi borde 

ha en klagomålshanteringslåda. Men, vi jobbar med att uppmuntra folk att säga vad de tycker, göra sin röst hörd, 

inte tysta rösten genom att fylla i en speciell blankett /…/ ” 

Det är en svår balansgång, konstaterar en respondent, någonstans måste man ju ställa upp på 

de här kraven som kommer från staden. Organisationen ser till att man kan presentera lite 

statistik, att det finns medlemmar och anställda som kan prata för klubbhuset men man vill 

inte villkora den obundenhet organisationen har. I alla intervjuer hamnade respondenterna i 

dessa reflektioner om hur det var bra att vara en obunden organisation, ett alternativ till 

offentliga aktörer, men samtidigt innebär det att det kan vara svårt att få ihop det ekonomiskt 

för organisationen.  
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”Vi är ingen myndighet, vi finns där när myndigheterna inte räcker till och det är just där vi ska vara, man kan 

säga… fast det låter konstigt, att det bästa vore ju om vi inte behövdes alls” 

Kommunal insats 

Respondenten berättar vidare att staden gärna vill sätta Fountain House Stockholm på sin 

LOV-lista (SFS 2009:962) för då skulle människor kunna biståndsbedömas till verksamheten. 

Staden vill också, enligt respondenten, att Fountain House Stockholm ska bli bättre på 

uppföljning av verksamheten vilket respondenten också håller med om. Som det är nu kan 

verksamheten knappt redogöra för var medlemmarna är bosatta, men det är också en av 

grundtankarna: 

”/…/hit kan man komma och lämna sin bipoläritet nere på Götgatan, här inne är man hon som kan svara i 

telefon, jobba med ekonomi eller vara kock. Det finns inga journaler om dig och ingen vet din bakgrund. Många 

upplever det oerhört befriande. Möjligheter till nystart tack vare att vi inte behöver följa några regler.” 

En respondent tycker det är viktigt att kunna driva frågor om en humanare psykiatrisk vård, 

att det behövs ett förändringsarbete på strukturell nivå inom psykiatrin och för att kunna driva 

dessa typer av frågor gemensamt med andra inom organisationen är mycket enklare om det 

inte finns massa chefer ovanför sig, som dessutom kanske sitter på dubbla stolar. Därför är det 

nödvändigt att organisationen är fristående. 

Analys 

I resultatdelen besvarades studiens syfte:” att undersöka medlemmars och anställdas 

uppfattningar om den idéburna organisationen Fountain House Stockholm som aktör inom 

området psykisk ohälsa över tid”. I denna del av studien ska nu resultatet belysas utifrån teori 

och tidigare forskning (jmf Dalen 2008). De underteman som presenterades i resultatet går 

många gånger in i varandra och data skulle kunnat passa in under flera teman. Dock blir det 

en tydligare ”konsistens” i materialet av att dela upp det vilket också gör det lättare att koppla 

till teori och tidigare forskning. Dispositionen kommer vara densamma som i resultatet, så 

varje tema analyseras för sig. 

Klubbhusets funktion 

Ett mönster som kunde urskiljas var att flera respondenter i början tyckte det var rörigare på 

Fountain House Stockholm. Någon respondent tar upp ett konkret exempel, att det fanns en 

annan huvudman för stiftelsen men överlag berättar också alla respondenter att modellen varit 

densamma och likaså arbetet med psykisk ohälsa. I Sjöström (1998) går det att läsa att många 
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välfärdsstatliga lösningar är styrande och individer ska aktiveras genom generella 

behandlingsplaner eller liknande. Detta förekommer inte på Fountain House Stockholm, här 

får individer aldrig tvingas att göra någonting, utan bestämmer själv när och vad man vill 

göra. Att komma in i ett nytt sammanhang, som dessutom bryter mot normen, kan ha 

resulterat i att respondenterna uppfattat verksamheten som rörigt. Detta går att koppla till 

Normans (2010) forskning som beskriver hur man som ny medlem i verksamheten ofta har en 

låg tillit. Tilliten till samhället är låg och det personliga modet likaså. Man är van att ta 

instruktioner, men här ges inga instruktioner. Enligt teorin om socialt kapital ser man som 

individ ingen nytta i att samarbeta om man inte heller kan lita på att alla andra också 

samarbetar (Rothstein 2006). När man väl anammat klubbhusideologin, identifierat sig med 

gruppen blir omgivningen greppbar (Norman 2010). Det stämmer även överens med 

Antonovskys (2005) tankar om att det för en vuxen människas Känsla av sammanhang är av 

vikt att ha ett arbete eller någon form av daglig sysselsättning. Det är ett livsområde som är 

obligatoriskt för att kunna uppnå en stark KASAM och att komma från ett ”patientperspektiv” 

till klubbhuset, vilket en respondent berättar, är en stor omställning och det kan krävas tid 

innan man ser vad som är meningsfullt med verksamheten, hur den ska hanteras, hur den kan 

göras begriplig och därmed inte längre betraktas som rörig. 

 Karlsson (2007) skriver i sin forskning om hur närvaron i klubbhuset för medlemmarna 

inte är att betrakta som behandling, utan snarare handlar om att förbättra en livssituation vilket 

också stämmer överens med studiens empiri om att många av respondenterna inte tyckte att 

Fountain House Stockholm arbetar med psykisk ohälsa direkt, fokus ligger på det friska. Det 

resonemanget kan kopplas till KASAM, Antonovsky(2005) ser hälsa i ett kontinuum vilket 

innebär att vi är alltid friska på något sätt, det salutogena perspektivet har fokus i att hitta 

orsaker till hälsa. Ser vi till det friska tenderar den synen också att bli verklig till sina 

konsekvenser, konkretiserat innebär det att människor som kommer till klubbhuset och blir 

bemötta i det som är friskt hos dem även agerar utifrån det friska. Empirin visar att genom att 

kliva in i den gemenskapen som klubbhuset erbjuder, mår man bättre, vilket innebär att 

klubbhuset indirekt arbetar med psykisk ohälsa. Det kan även kopplas till Normans (2006) 

tidigare forskning som visade att två aspekter för att hitta vändpunkten på klubbhuset var just 

meningsfulla relationer och en stödjande miljö (dock ska tilläggas att Normans (a.a.) 

forskning gjordes på Fountain House Göteborg). Betydelsen av att befinna sig i en Känsla av 

sammanhang, en gemenskap kan även hittas i Bülows forskning om att många människor 

idag som lider av psykisk ohälsa lever isolerade från gemenskap, från samhället. För att ha en 

stark KASAM är relationer till andra människor ett obligatoriskt livsområde, vilket 
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respondenterna upplever att klubbhuset erbjuder (jmf Antonovsky 2005). Flera respondenter 

säger att det inte skett några större förändringar över tid i hur man arbetar med psykisk ohälsa 

i klubbhuset. Att modellen står sig utan större förändringar är bra enligt studiens empiri men 

några respondenter efterfrågar förändringar, inte för att de är missnöjda utan för man vill mer. 

Det kan kopplas till Normans (2010) forskning om hur klubbhuset är uppbyggt efter att väcka 

engagemang hos dem som vistas där. Klubbhuset erbjuder en miljö som präglas av en 

förutsägbar ordning och hög tillit vilket kan överbygga ett oroligt inre som kan härbärgera hos 

medlemmarna. Förmågan att agera kommer med förståelsen för villkoren bakom, i det här 

fallet förutsägbar ordning och en hög tillit på Fountain House Stockholm (jmf Blennberger 

2005). Upplevelsen hos respondenterna om klubbhusets förutsägbara verksamhet bidrar till 

begriplighet, en av delkomponenterna för KASAM. På klubbhuset vet man i stort vad som 

kommer hända och därmed också förhålla sig till eventuella stressorer inom ramen för detta 

(jmf Antonovsky 2005). Att några respondenter efterfrågar förändringar, inte för att 

verksamheten är dålig utan för att nya utmaningar skulle vara givande, skulle kunna tolkas 

som att respondenternas preferensram har vidgats och därmed redo för att prova på fler 

livsområden/arenor (a.a.). Ett sätt att prova på något nytt är de övergångsanställningar som 

respondenterna tar upp. Målet med övergångsanställningarna är att förflytta medlemmar från 

arbete på Fountain House Stockholm till den reguljära arbetsmarknaden (Karlsson 2007). 

Liksom empirin också visar finns det svårigheter med att få dessa övergångsanställningar att 

fungera enligt gällande regelverk i Sverige. Karlsson (a.a.) har i sin forskning kommit fram 

till att personer som är aktuella för dessa övergångsanställningar ofta får ersättning från 

socialförsäkringssystemet. Enligt gällande lagstiftning måste man då välja mellan ersättning 

från arbetsgivare eller från det offentliga. Det finns undantag från regeln, men inga som är till 

hjälp vid dessa övergångsanställningar (a.a.). Det är mer accepterat i dag att olika klubbhus 

skiljer sig från varandra organisatoriskt för att kunna förhålla sig till respektive lands lagar 

och regler, är en förändring respondenterna nämner. Det skulle kunna kopplas till 

Johannssons (2001) resonemang om idéburna organisationers autonomi begränsas i takt med 

att den offentliga sektorn i dag har ett större företagstänkande och vill effektivisera sin 

förvaltning.        

 Studiens resultat visar att flera respondenter tycker att Fountain House-modellen var mer 

unik förr och att det i dag är vanligare att arbeta som en väg för återhämtning, vilken kan tyda 

på att organisationens arbetssätt har vunnit legitimitet i samhället vilket också styrks i 

Nationell psykiatrisamordnings slutbetänkande (2006).     
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Samtliga respondenter berättar att det är fler unga som blir medlemmar i dag, vilket skulle 

kunna höra ihop med det Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport ”Folkhälsan i Sverige” 

(2013) visar, att ångestbesvär och antal inläggningar på slutenpsykiatrin ökat bland dem i 

åldern 16-24 år.  Respondenterna tror även att klubbhuset blivit bättre på att marknadsföra sig 

själva, men önskar ändå att fler skulle hitta till dem. En respondent uttrycker att Fountain 

House-rörelsen inte har för mål att vara ensamma om sitt arbetssätt utan att målet är att 

människor med psykisk ohälsa ska få ett värdigt bemötande. Organisationens främsta roll är 

just denna enligt Putnam (1993), att föra människor samman och skapa en tillit, ett socialt 

kapital internt, för att sedan kunna påverka samhället i stort. Empirin visar också att 

respondenterna tycker att arbeta tillsammans som återhämtning inte är en lika unik tanke i dag 

i samhället som det var förr. Fountain House Stockholm har varit ett alternativ för människor 

med psykisk ohälsa, och enligt studiens empiri så kan klubbhusets budskap om arbete och 

gemenskap vunnit legitimitet. Legitimiteten har skapats genom att rörelsen fått gehör på sitt 

arbete hos den offentliga sektorn, vilket innebär att Fountain House-rörelsen inte bara behöver 

få rollen som alternativ utan även avantgarde (Norman 2010). Börjeson (2010) menar att inga 

insatser från idèburen sektor som verkar till samhällets omsorg kan vara endast alternativ då 

många delar av välfärdssamhället skulle kollapsa om det sociala kapitalet inte fanns att tillgå. 

Klubbhusets ekonomi 

Det mest återkommande ämnet för respondenterna var klubbhusets ekonomi, och alla var väl 

insatta i de ekonomiska förutsättningarna verksamheten har och måste jobba för. I empirin 

framgår att klubbhusets ekonomi har haft olika förutsättningar beroende på vilken offentlig 

del av samhället som agerat huvudman i ansvaret för människor drabbade av psykisk ohälsa. 

Att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt beskrivs som en heltidssyssla men även något 

som enar medlemmar/anställda och skapar en gemenskap. En stor del av samhällets frivilliga 

insatser utförs med en eller flera ideologiska utgångspunkter (Börjeson 2010). Inom den 

sociala omsorgen vill människor ofta tillföra det sociala arbetet en bättre kvalité liksom 

Fountain House-rörelsen, dessa tankar är inte alltid, eller snarare är oftast inte, 

överensstämmande med den officiellt vedertagna praktikens (a.a.). Respondenterna berättar 

hur anställda/medlemmar på Fountain House Stockholm arbetar tillsammans för att få 

verksamheten att gå ihop med en tro på vad klubbhuset står för vilket skapar en gemenskap 

och meningsfullhet. KASAM:s viktigaste komponent, enligt Antonovsky(2005) begreppets 

motivationskomponent, är meningsfullhet. Det ringar in till vilken grad/eller om man känner 

att livet har en känslomässig innebörd. Att samtliga respondenter var insatta i klubbhusets 
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ekonomi samt oroade sig för den visar på att klubbhuset har skapat ett engagemang där 

medlemmar/anställda visar på känslomässiga investeringar och upplever klubbhusets ekonomi 

som viktig.         

 Liksom jag tidigare nämnt har Fountain House Stockholms verksamhet en större 

legitimitet i samhället än förut vilket respondenterna menar har gjort det lättare att söka 

finansiering i dag. I arbetet med att nå ut till fler människor ligger också tanken att bli än en 

mer vedertagen social praktik vilket skulle kunna säkra upp organisationen ekonomiskt enligt 

respondenterna. 

Klubbhuset i jämförelse med det offentliga 

Respondenter berättar hur klubbhusets verksamhet inte passar för alla, att arbeta för att må 

bättre är en tanke inte alla köper och som heller inte fungerar för alla. I klubbhuset är det 

ständigt folk och tids nog måste man som medlem/anställd samarbeta med andra människor. 

En respondent berättar hur hen den första tiden i huset inte riktigt förstod konceptet och vad 

man förväntades göra eftersom ingen sa vad som skulle göras. Det sociala skyddsnät 

klubbhusmedlemmar ofta har/haft kontakt med präglas av behovsprövning vilket innebär ett 

visst tvång att underkasta sig byråkratiska krav på hur du ska leva ditt liv, detta utan att alltid 

förstå syftet och den substantiella rättvisan(jmf Rothstein 2006).  Behovsprövade åtgärder 

(gäller ej universella åtgärder) tenderar enligt forskning att bli ett långvarigt beroende, då 

medborgaren inte ser någon mening i att agera efter syften som man inte förstår bakgrunden 

till (Payne 2008). Att inte kunna ta till sig bakomliggande faktorer eller att uppleva att andra 

ska tala om vad som är bra för dig kan göra att tilltron till omgivningen blir låg och därmed 

även hanterbarheten. Respondenten beskrev sin första tid på Fountain House Stockholm som 

förvirrad då man inte visste vad som förväntades, ingen sa vad man skulle göra. En annan 

respondent berättar att det på klubbhuset inte är någon som berättar vad som är bra för dig 

vilket innebär att det inte finns några direkta och konkreta stressorer att förhålla sig till i 

verksamheten. Att själv känna efter vad som är bra och funkar ger en större känsla av 

hanterbarhet vilket ökar resurserna till att hantera stressorer på flera livsområden (jmf 

Antonovsky 2005).      

 Respondenterna beskriver vidare att arbetet på Fountain House känns meningsfullt, det är 

möjligt att påverka verksamheten då organisationen är så platt, delaktigheten ligger i fokus. 

Det kan kopplas till Meeuwisses (1997) forskning som visat att den gemensamma ideologin 

hos medlemmarna skapar samhörighet och därmed en styrka till att vilja påverka. 

 Stockholms kommun är i dag Fountain House största bidragsgivare och som redovisades i 
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studiens resultat har diskussioner förts med vissa kranskommuner då medborgare 

hemmahörande i dessa kommuner är medlemmar på Fountain House Stockholm utan att 

kommunen är med och bidrar ekonomiskt. Vissa kranskommuner bidrar och andra inte, 

kommunernas inställning till organisationer som Fountain House Stockholm är kluvet. För 

varje kommunmedlem som väljer att bli medlem på klubbhuset innebär också ett icke val av 

de verksamheter som kommunen erbjuder vilket innebär att klubbhuset skulle kunna uppfattas 

som en konkurrent, samtidigt är det mycket troligt att det rent konkret är en ekonomisk 

avlastning för kommunen beroende på hur mycket bidrag som delas ut till klubbhus-

verksamheten (jmf Börjeson 2010).  Det är en fin balansgång mellan att alltid välkomna nya 

medlemmar oavsett vilken kommun de är hemmahörande i samtidigt som det är ekonomiskt 

ohållbart om nu ingen kranskommun väljer att bidra berättar respondenter. Svedberg (2001) 

menar att idéburna organisationer aldrig kan konkurrera med den svenska välfärdsstaten då 

det inte finns någon motsättning dem emellan.  Ett folkligt engagemang och en skandinavisk 

välfärdsstat rymmer inga principiella skillnader (a.a.). Till detta resonemang kan Putnams 

(1993) tankar kopplas, ett välutbyggt välfärdssamhälle resulterar i ett större socialt kapital hos 

medborgarna, ett vitalare samhälle med engagemang för idéburna organisationer. Däremot 

kan det, om idéburen sektor vinner ökad legitimitet och erkännande hos det offentliga, 

innebära en styrning från det offentliga vilket kan göra anspråk på de ideologiska 

utgångspunkter som finns inom idéburen sektor (Börjeson 2010).  Till detta resonemang 

återkommer jag under nästa rubrik.     

 Respondenterna önskar att det från stadens sida skulle kunna finnas en bättre dialog, för att 

kunna planera verksamheten utifrån ekonomisk synvinkel, kunna stärka känslan av 

förutsägbarhet och därmed känna begriplighet (jmf Antonovsky 2005). Dialog med enskilda 

myndigheter och kommuner efterfrågas likväl, detta för att kunna lösa när organisationens 

arbete krockar med gällande regelverk, exempelvis vid övergångsanställningar.  

Fristående organisation eller kommunal underleverantör 

Respondenterna uttrycker en oro för att det från politikerhåll finns ett större krav i dag på att 

kunna uppvisa resultat och mål då man tar emot bidrag. Liksom resonemanget under 

föregående rubrik kan detta krav resultera i att det offentliga gör anspråk på de grundläggande 

värderingarna som finns i en organisation som Fountain House Stockholm (jmf Börjeson 

2010). En respondent reflekterar kring komplexiteten som finns med att ta emot bidrag från 

offentligt håll. Stockholm stad som är den största bidragsgivaren kom förra året med förslag 

om hur Fountain House Stockholm skulle kunna förbättra sig. Ett av de konkreta förslagen var 
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hanteringen av klagomål, staden anser att Fountain House Stockholm bör ha en 

klagomålshantering i form av en brevlåda, detta går dock helt mot klubbhusets tanke om att 

alla medlemmar/anställda ska göra sin åsikt hörd dagligen som en del av det arbete som 

utförs.  Ett annat konkret exempel är att staden vill se en uppföljning av verksamheten och 

vad klubbhuset har för inverkan på medlemmarna. Detta förslag går delvis också ut över 

Fountain House-rörelsens ideologi om att det inte förs någon dokumentation om medlemmar 

eller sjukdomsbakgrund, vilket enligt respondenterna upplevs som mycket befriande. 

Börjeson (2010) menar att idéburna organisationer inte på något sätt är det enda goda sociala 

arbetet som finns och att all offentlig verksamhet inte sätter myndighetsutövning som primärt 

i mötet med en klient. Men i praktiken har många idéburna verksamheter byggt upp allianser 

med den offentliga sektorn och tagit på sig förvaltningsuppgifter som går under 

välfärdsstatligt ansvar (Meeuwisse 1999). Många av de idéburna organisationerna som 

tidigare burit en roll som avantgarde har gått över till ett nyttoperspektiv-tänkande (a.a.). 

Avtal byggs upp mellan idéburna organisationer och staten med en viss betoning av 

organisationernas roll som välfärdsförmedlare med försök att påverka utbudet. Exempelvis 

har bidrag till idéburna organisationer förändrat form från att tidigare varit generella årliga 

bidrag till att nu vara bidrag till resultatorienterade uppdrag (a.a.). Respondenterna berättar att 

Fountain House Stockholm har fått påtryckningar om att staden gärna vill sätta verksamheten 

på sin LOV-lista, eftersom kommunen då skulle kunna ge människor biståndsbedömning till 

verksamheten. Det skulle kunna resultera i att det generella bidraget som klubbhuset i dag får 

från staden skulle kunna dras in och att bidrag utbetalas på uppdrag av kommun beroende på 

antal biståndsbedömningar. Detta går att koppla till Börjessons (2010) resonemang som jag 

tog upp under föregående rubrik, en idéburen sektor som vunnit allt för stor legitimitet, 

innebär just en styrning från den offentliga sektorn som påverkar de idéburna 

organisationernas ideologiska utgångspunkter. Kritiker menar att ett allt för välutvecklat 

offentligt skyddsnät skulle kunna underminera organisationer som Fountain House 

Stockholm. Vitaliteten i det civila samhället skulle dö och medborgare skulle sakna socialt 

kapital (Rothstein 2006). Dock har man i Sverige inte funnit några belägg på att en 

omfattande välfärdspolitik skulle göra medborgare mindre intresserade av att engagera sig i 

organisationer med kollektiva mål, tvärtom har det svenska samhället generellt sett haft en 

utbyggd välfärdspolitik och en befolkning med ett stort socialt kapital (a.a.).  

 Karlsson (2007) skriver att organisationer i det civila samhället ofta frestas till att anpassa 

verksamheten efter yttre förväntningar eller påtryckningar, inte sällan på grund av en 

ekonomisk vinning. Fountain House Stockholm har än så länge valt att behålla sin egen linje 
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och inte gjort några större anpassningar efter tryck utifrån (a.a.). Respondenter betonar vikten 

av att Fountain House Stockholm fortsätter vara en idéburen organisation genom resonemang 

såsom; kunna bedriva lobbyverksamhet, kunna behålla klubbhus-ideologin, kunna påverka 

inom klubbhuset, kunna driva frågor gemensamt med organisationer eller personer utan att ha 

flera led av chefer ovanför 

Sammanfattning resultat/analys 

Studien visar att anställda och medlemmar tycker att Fountain House Stockholms arbete 

skiljer sig mot det den offentliga sektorn erbjuder, den största skillnaden är att man i 

klubbhuset får bli del av ett sammanhang, stärker sitt KASAM. Det har inte skett några större 

förändringar över tid i hur klubbhuset arbetar med psykisk ohälsa. Dock finns vissa tendenser 

på att organisationen fått rätta sig efter offentliga påtryckningar då offentliga bidrag, vilka 

klubbhuset är beroende av, blivit mer villkorade. Relationen till den offentliga sektorn är 

mycket komplex. Å ena sidan vill man från klubbhusets sida föra dialog för att kunna påverka 

arbetet med psykisk ohälsa i samhället samtidigt innebär en för nära relation till det offentliga 

att verksamheten kan glida från den ideologiska utgångspunkten klubbhuset har. Arbete och 

gemenskap som återhämtning från psykisk ohälsa, klubbhusets grundidé, har enligt resultatet 

blivit mindre främmande tanke idag än när klubbhuset startade. Detta är ett tecken på att 

dialogen klubbhuset har med den offentliga sektorn gett resultat. 

Diskussion 

Alla medlemmar och anställda som intervjuades för denna studie brann för Fountain House 

Stockholm. Det finns ett stort engagemang för klubbhuset men även för den ideologi som 

klubbhuset står för. Engagemanget konkretiserades i form av de kunskaper som 

respondenterna har om verksamheten, alla kunde berätta om det ekonomiska läget och alla 

hade koll på vilka frågor klubbhuset arbetade med. Att undersöka medlemmar och anställdas 

uppfattning om klubbhusets arbete med psykisk ohälsa är något komplext då klubbhuset inte 

arbetar direkt med den psykiska ohälsan. I verksamheten ligger fokus på det friska hos alla 

medlemmar, förmågan till arbete skapar delaktighet och en gemenskap som gör att klubbhuset 

indirekt arbetar med psykisk ohälsa. Det är ingen behandling att delta i klubbhusverksamheten 

utan en förbättring av sin livssituation (Karlsson 2007).  Enligt teorin om det sociala kapitalet 

kommer förmågan att agera när en förståelse för villkoren uppnåtts, vilket jag tycker blir 

tydligt när några respondenter efterfrågar mer variation i verksamheten för dem som varit där 
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en längre tid (jmf Blennberger 2005).  Genom starkare socialt kapital vill man engagera sig, 

använda kapitalet på andra arenor vilket kan vara det respondenterna önskar.   

 Arbetet med psykisk ohälsa, vare sig man vill kalla det direkt eller indirekt, har i princip 

sett likadant ut sedan klubbhuset öppnade enligt respondenterna. Det innebär att man som 

organisation inte gett vika för eventuella yttre påtryckningar i hur man valt att arbeta. En svag 

tendens på att man fått göra avkall på rörelsens ideologiska utgångspunkt för att kunna 

anpassa sig efter förändringar i offentlig sektor finns dock. Exempel på detta är att 

organisatoriska skillnader mellan klubbhus i dag har större acceptans inom rörelsen för att 

kunna anpassa sig till den nationella socialpolitiken. Organisationen Fountain House 

Stockholm kan, liksom andra idéburna organisationer, knappast räknas som oberoende i sin 

relation till den offentliga sektorn. Däremot kan relationen och beroendet vara olika starkt, 

studien tyder på att ju närmare en organisation står välfärdsstaten, ju större är också risken att 

verksamheten homogeniseras med andra aktörer inom samma arena. Påtryckningar för 

förändring med ekonomiska incitament är givetvis svårt att alltid avvisa för en idéburen 

organisation som Fountain House Stockholm. Men villkorade bidrag innebär förskjutningar 

och glidningar från den grundläggande ideologin, och man hamnar kanske på det sluttande 

planet. Jag tror att det som organisation är viktigt att vara medveten om sin gräns och hela 

tiden föra en dialog inom hur man ska agera för att inte rucka på den ideologiska grunden, 

veta vilka intressen som är viktiga. Frågan om organisationer som Fountain House 

Stockholms ska få bidrag, skattepengar, kan tyckas vara politisk. Men vikten av att idéburna 

organisationer existerar och agerar i en välfärdssektor, oavsett politik, har jag i studien 

beskrivit (jmf Rothstein 2006). Många av dessa organisationer kompletterar eller erbjuder 

något som den offentliga sektorn inte kan erbjuda.  Att sedan den offentliga sektorn drar nytta 

av dessa organisationer borde vara ett argument för att ett ekonomiskt bidrag är till för att 

stödja organisationens existens och inte för att styra dess verksamhet. En ökad styrning kan 

urholka engagemanget i organisationen och civiliteten i samhället. Att känna tillhörighet, 

sammanhang och gemenskap ger medborgare det sociala kapital som skapar en vilja att agera 

och engagera sig. Relationen mellan klubbhuset och den offentliga sektorn ter sig verkligen 

vara komplex. Respondenterna önskar att det fanns en bättre dialog till offentliga aktörer för 

att kunna påverka socialpolitiska insatser eller lagar som står i vägen för klubbhusets arbete, 

samtidigt som en för nära relation till staden skulle kunna påverka organisationens 

ideologiska grundtanke. Det skulle vara mycket intressant att se hur representanter hos olika 

myndigheter som möter folk med psykisk ohälsa ser på klubbhuset och myndigheternas 

relation till verksamheten. Den offentliga sektorn har givetvis begränsningar och 



36 
 

förhållningssätt som påverkar relationen till idéburna verksamheter som Fountain House 

Stockholm. Dessa tankar får bli mina förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Tema 1 

•Hur fungerar organisationen FHS? Då-nu-framtid 

•Hur arbetar FHS med psykisk ohälsa? Då-nu-framtid  

•Finns det särskilda svårigheter/möjligheter med att vara en idéburen organisation inom 

området psykisk ohälsa? Om ja-vilka svårigheter/varför? Då–nu-framtid. 

Tema 2 

•Vad kan offentliga aktörer erbjuda som FHS inte kan? Vad har de kunnat erbjuda? Vad 

kommer de att kunna erbjuda (tror/vill)? 

•Vad kan FHS erbjuda som inte andra offentliga aktörer kan erbjuda? Vad har FHS kunnat 

erbjuda som de inte kunnat? Vad kommer FHS att kunna erbjuda som de inte kommer kunna 

(tror – vill)? 

•Vilket samarbete finns med andra offentliga aktörer? Vilket samarbete har det funnits? Vilket 

samarbete kommer det att finnas (tror-vill)? Hur fungerar samarbetet? Hur har det fungerat? 

Hur kommer det att fungera? 

•Vad innebär det för en organisation som FHS att få hjälp i form av ekonomiska resurser från 

andra? 
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Bilaga 2 

 

Handledare: Anita Liljeström 

Examinator: Emilia Forssell 

 

Hej, 

Mitt namn är Josephine E. Wallén och jag studerar till socionom på Ersta Sköndal Högskola. 

Jag skriver nu under våren 2013 min examensuppsats med syftet att undersöka den idéburna 

organisationen Fountain House Stockholm som aktör inom området psykisk ohälsa över tid. 

Jag är mycket tacksam över att jag får intervjua dig och min förhoppning är att jag genom din 

hjälp kan skriva en studie som synliggör Fountain House Stockholms arbete. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. Under intervjun kommer en bandspelare att användas för att jag sedan ska kunna 

skriva ut intervjun i text. Om du önskar titta på den transkriberade intervjun så skickar jag den 

gärna till dig för ett godkännande innan jag använder den i studien. Det du berättar kommer 

endast att användas i denne studie, förvaras oåtkomligt för obehöriga samt raderas då studien 

är avslutad. Alla intervjupersoner som medverkar i studien är anonyma. 

 

Har du några frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig till mig. 

Tack! 

Med vänlig hälsning, 

Josephine Eriksson Wallén 

Josephine.erikssonwallen@student.esh.se 

0735- 45 94 99 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående: 

 

Namn: _____________________________________________ Datum:_____________ 

 


