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Abstract 

 

Author: Sara Möll 

Title: An analysis of five members and one staff member’s views on a Fountain House, 

through the term empowerment   

[En analys av fem medlemmars och en handledares synsätt på ett Fontänhus, utifrån 

begreppet empowerment] 

Supervisor: Anders Östnäs 

 

The aim of this study was to gather views of five members and of one staff member, on a 

Fountain House and describe and analyze these views through an aspect of the term 

empowerment. The two main questions are thus: Is there something with a Fountain House, 

through five members and one staff member’s views on its agency, which strengthens 

empowerment for the interviewed members? Is there something with a Fountain House, 

through five members and one staff member’s views on its agency, which weakens 

empowerment for the interviewed members? This study was based on six semi structured 

interviews. The sample consisted of five adults whom were members and had or have contact 

with the psychiatric care and one adult who is a staff member. The results showed that some 

of the interviewed members found that they were helped through the fellowship that the 

Fountain House offered. The results also showed, that members and staff members learned 

from each other, the Fountain House provided opportunities for the members to participate in 

different ways in the agency and that the Fountain House is admitting and supporting when a 

member doesn´t work and/or feel down. Furthermore, the results of this study showed that a 

member sometimes was given a hard time to express oneself during meetings at the Fountain 

House and that some members were mostly quiet during these meetings. The results also 

showed that two members experienced unsecure relations with others at the Fountain House. 

The conclusions of this study are that there are within a Fountain House, factors that 

strengthen empowerment for the interviewed members and other factors that weaken 

empowerment for some of the interviewed members. Another conclusion of this study is that 

there is a factor that can hinder a strengthening of empowerment for one of the interviewed 

members.                
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Förord 

 

Jag vill tacka de medlemmar och den handledare vid ett Fontänhus, som ställde upp på att 

intervjuas. Utan er hade det inte blivit någon undersökning! Jag vill tacka Anders Östnäs för 

hans handledarskap och visdomsord. Jag vill tacka Norma Montesino för en mycket 

användbar feedback på mitt metodavsnitt. Sist men inte minst, vill jag tacka mina föräldrar 

som har stöttat mig i arbetsprocessen.  

                                                                                       

Inledning 

 

Många som har psykiska besvär upplever sig själva som sårbara och som små, (Löken 2007: 

156). Det kan vara en tidskrävande process att ta sig ur bilden av sig själv som passiv till en 

uppfattning av sig själv som en aktiv deltagare, (Löken 2007: 156f). Empowerment som 

begrepp fokuserar i denna studie på hur en individ genom uppmuntran och självbestämmande 

över sin egen tillvaro, kan få en ökad handlingskraft till att kunna påverka sitt liv, (Starrin 

2007: 65), och snarare bli en aktör. Kort sagt blir individen hjälpt till att kunna hjälpa sig 

själv. Den internationella rörelsen Fontänhus är ett resultat av en självhjälpsgrupp som 

skapades för människor som har psykiska besvär, (Meeuwisse 1997: 107f). Denna studie 

kommer att utgå ifrån fem intervjuade medlemmars och en handledares synsätt på ett 

Fontänhus och synsätten kommer att analyseras utifrån en sida av begreppet empowerment. 

 

Problemformulering          

Christina Norman, (2006), menar utifrån en skandinavisk kontext, att de som har psykiska 

besvär kan ha svårt för att komma in på arbetsmarknaden särskilt då samhället drabbas av 

allmänna ekonomiska hinder, (2006: 185). Fountain House är en internationell rörelse vars 

mål för dess målgrupp är ett fungerande liv som skapar möjligheten till studier eller arbete på 

arbetsmarknaden. Rörelsens målgrupp är vuxna som har eller har haft kontakt med psykiatrin, 

(Sveriges Fontänhus: 2013). Det finns totalt 36 riktlinjer som alla Fountain House runt om i 

världen ska följa, (International center of clubhouse development: 2004). Fountain House 

finns även i Sverige, (Ekström 2012: 13), och är ett exempel på en självhjälpsgrupp, 

(Meeuwisse 1997: 91).   

 

Självhjälpsgrupper kännetecknas av att människor som är i en liknande situation träffar 

varandra regelbundet. Tillåtande, stödjande och självbestämmande är grundläggande hos 

dessa grupper, (Meeuwisse 1997: 88). Meeuwisse, (1997: 88), skriver i sin avhandling att 
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funktionen med självhjälpsgrupper är att de kan ge gemenskap, stärkt självförtroende och mer 

handlingskraft till att påverka sin livssituation samt hänvisar till en sida av empowerment då 

begreppet kan ha flera betydelser. Empowerment handlade från början om en kamp mot 

diskriminering samt en kamp för jämlikhet i samhället. Med tiden har empowerment använts 

på olika sätt för att passa ihop med olika samhällsaktörers, (såsom politikers), intressen, 

(Askheim & Starrin 2007: 11). I min studie innebär empowerment att individen har 

handlingskraft till att kunna påverka sitt eget liv och därmed makt över sitt eget liv. Känslor 

av skam och stolthet kan påverka individens handlingskraft till att påverka sitt eget liv samt 

kan därför fungera som hämmande eller stärkande av empowerment, (Starrin 207: 65). 

Empowerment kan stärkas genom att individens initiativ och deltagande i samhället 

uppmuntras samt att individen har rätt till självbestämmande och inflytande, (Askheim & 

Starrin 2007: 216f). Sammanhang som stärker individens stolthet medför att individen får en 

starkare självtillit och får då mer handlingskraft. Sammanhang som främst lyfter fram 

individens brister kan väcka skam hos individen och kan medföra känslor av modfälldhet, 

passivitet samt maktlöshet, (Starrin 2007: 65). Skam kan också leda till aggressioner, psykisk 

ohälsa och underdånighet. För att undvika att bli utsatt för skam igen kan individen låta bli att 

ta egna initiativ och gör bara som andra vill att denne ska göra, (Starrin 2007: 66). Detta visar 

hur individens handlingskraft kan hämmas. Mot denna bakgrund ses att vissa faktorer stärker 

eller hämmar individens förmåga att ta makten över sin egen tillvaro, (graden av 

empowerment).  

Syfte 

Jag anser att det är viktigt att synliggöra faktorer som kan stärka och som kan hämma 

empowerment i en verksamhet som Fountain House. Detta vill jag göra genom att i enskilda 

intervjuer samla in fem medlemmars och en handledares synsätt på ett Fountain House 

verksamhet och beskriva samt analysera deras synsätt utifrån begreppet empowerment.   

Frågeställningar  

 Finns det något hos ett Fountain House, utifrån fem medlemmars och en handledares 

synsätt på dess verksamhet, som stärker empowerment för de intervjuade 

medlemmarna?  

  

 Finns det något hos ett Fountain House, utifrån fem medlemmars och en handledares 

synsätt på dess verksamhet, som hämmar empowerment för de intervjuade 

medlemmarna?  
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Studiens definitioner och hänvisning till bilagor   

Fountain House kallar sina brukare för medlemmar och anställda för handledare. Med hänsyn 

till den kontext som denna studie utgår ifrån, så är det dessa definitioner jag kommer att 

använda mig av. Vidare kommer Fountain House i denna studie att från och med nu kallas för 

Fontänhus som är den svenska benämningen på den sociala rörelsen och då denna studie 

kommer att utgå ifrån ett Fontänhus i Sverige. För variationens skull, kommer jag också att 

kalla ett Fontänhus för en verksamhet. Fontänhusen har 36 riktlinjer varav vissa kommer att 

refereras till i texten. En lista över de 36 riktlinjerna finns i uppsatsens bilaga nummer 1. 

Frågescheman som användes vid intervju av medlemmar och handledare finns i bilaga 

nummer 2 och nummer 3.    

Bakgrund 

 

Detta avsnitt tar upp hur det gick till när Fontänhusen startades. Allmän information kring 

Fontänhusen tas också upp i detta avsnitt så att läsaren lättare kan förstå verksamheten. 

 

Idén om hjälp till självhjälp för individer med psykiska besvär inspirerade 

År 1945 startades en självhjälpsgrupp i New York av den tidigare mentalsjukhuspatienten 

Obolensky tillsammans med psykiatern Schermerhorn. Obolensky hade inspirerats av en 

psykiatriker som var övertygad om att hjälp till självhjälp var användbart för individer med 

psykiska besvär, (Meeuwisse 1997: 106f). Självhjälpsgruppen som Obolensky och 

Schermerhorn startade fick snabbt medlemmar samt hade från början en styrelse vars ansvar 

utökades till att omfatta ekonomi samt att hitta lokaler, (Meeuwisse 1997: 107). 1948 i New 

York köpte självhjälpsgruppen ett hus med en fontän på gården och resulterade i att 

självhjälpsgruppen kom att kalla sig ”Fountain House”, (Meeuwisse 1997: 107f). Fontänhuset 

organiserades som en stiftelse med grundtanken att stärka målgruppens möjligheter till att 

leva ett självständigt liv i samhället genom social träning samt arbetsträning, (Meeuwisse 

1997: 108). Initiativtagare till Fontänhuset ansåg att för att individer med psykiska besvär 

skulle anställas i högre omfattning ute på arbetsmarknaden så krävdes det utrymme för 

autonomi i en miljö som var fri från psykiatri, (Norman 2006: 185).  
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Hur kom Fontänhuset till Sverige? 

Socionomen Lis Asklund blev imponerad av Fontänhuset i New York när hon år 1976 

besökte verksamheten, (Meeuwisse 1997: 144). Sammanfattningsvis kom Asklund tillbaka till 

Sverige och lyckades göra andra bl.a. inom vården samt inom politiken intresserade av 

Fontänhus, (Meeuwisse 1997: 144f). År 1980 startades det första svenska Fontänhuset i 

Stockholm, (Meeuwisse: 1997: 16). Redan från början drevs Fontänhusen i Sverige i privat 

regi vilket var i enlighet med hur Fontänhusen var organiserade i USA. Styrningsformen gör 

Fontänhusen fria från bestämmelser och inspektioner från deras egna kommuner, (Meeuwisse 

1997: 210f). Vidare ger styrningsformen större frihet att arbeta utifrån Fontänhusens egna 

krav och behov samtidigt som de kan söka kommunala bidrag, (Meeuwisse 1997: 211). 

Förutom kommunala bidrag får Fontänhusen i Sverige också donationer av sponsorer, 

(Meeuwisse 1997:145).  

 

Initiativtagare till ett Fontänhus i Malmö 

Meeuwisse, (1997: 209), skriver i sin avhandling att det i Malmö inte fanns någon verksamhet 

som tog emot individer som skrivits ut från mentalsjukhus. En psykiatriker, en socialdirektör, 

mentalskötare och läkare tilltalades av den amerikanska Fontänhusidén som en lösning på 

situationen, (Meeuwisse 1997: 208ff). Syftet med ett Fontänhus i Malmö var att starta en 

verksamhet som kombinerade arbetsträning, gemenskap och brukarinflytande. Vidare skulle 

verksamheten inte konkurrera utan komplettera verksamheter med samma målgrupp och ta 

emot individer som självmant ville vara medlemmar, (Meeuwisse 1997: 212). Fontänhuset i 

Malmö startades år 1984, (Meeuwisse 1997: 189).   

 

Det finns idag 12 Fontänhus i Sverige 

Idag finns det 12 Fontänhus i Sverige. Ett Fontänhus finns i Båstad, Falkenberg, Göteborg, 

Helsingborg, Lund, Malmö, Motala, Nyköping, Sköndal, Stockholm, Älmhult och Örebro, 

(Sveriges Fontänhus: 2013). 

 

Fontänhusen har 36 gemensamma riktlinjer 

Sedan 1981 har utvalda medlemmar, handledare och styrelseledamöter från varje Fontänhus 

träffats under Internationella Fontänhuskonferenser för att dela erfarenheter och knyta 

kontakter. Sedan 1992 finns det även svenska Fontänhuskonferenser, (Meeuwisse 1997: 146). 

Vid en internationell Fontänhuskonferens år 1985, kom deltagare överens om att bestämma 

rättigheter för medlemmarna vid samtliga Fontänhus. Dessa rättigheter är att ha ett 

meningsfullt arbete i ett Fontänhus som kan ge möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, 
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att få känna sig välkommen, respekterad och behövd i en gemenskap samt att relationerna 

mellan medlemmar och anställda ska bygga på jämlikhet, (Meeuwisse 1997: 147). Som ett led 

i detta, ombads medlemmar och handledare vid Fontänhus runt om i världen att inför en ny 

internationell Fontänhuskonferens skicka in förslag på riktlinjer som skulle gälla för alla 

Fontänhus. Resultatet blev förslag på riktlinjer från handledare och medlemmar vid Fontänhus 

från nio länder. Dessa omarbetades, blev klara år 1990 och omprövas i samband med de 

internationella Fontänhuskonferenserna. Riktlinjerna tar upp områden såsom medlemskap, 

relationer, lokaler och utrymmen, den arbetsinriktade dagen, anställningar, Fontänhusets 

verksamhet, finansiering, ledning och administration. Vidare kan riktlinjerna fungera som ett 

sätt att upplysa omvärlden om vad ett Fontänhus är och hur dess medlemmar samt handledare 

arbetar, (Meeuwisse 1997: 149). Sedan 1994 har det funnits en kommitté, (”The Faculty for 

Clubhouse Development”), vars syfte är att skydda Fontänhusens medlemmars rättigheter och 

som består av minst en medlem och en handledare, (Meeuwisse 1997: 152f).  Kommittén 

prövar Fontänhus genom att besöka dem och sedan informera Fontänhusens fristående 

kontrollgrupp om verksamheterna, (”International Center for Clubhouse Development”), 

(Meeuwisse: 1997: 152f). Kontrollgruppen får sedan besluta om Fontänhuset ifråga ska ha ett 

3 – årigt, 1 – årigt eller inget certifikat beroende på hur dess verksamhet fungerar, (Meeuwisse 

1997: 153). Norman, (2006: 188), uppger att en medlem som reser till vilket annat Fontänhus 

som helst i världen och träffar medlemmar med andra kulturer och språk, kan ändå känna igen 

verksamheten samt har något gemensamt med de andra medlemmarna. 

 

Medlemskapet 

Samtidigt som medlemskapet ger rättigheter för medlemmarna så följer också ett visst ansvar 

med medlemskapet, (Meeuwisse 1997: 153). Medlemmar förväntas driva Fontänhusen genom 

att utföra viktiga arbetsuppgifter, (Norman 2006: 185). Dock så bygger medlemskapet på 

frivillighet och därför bär handledarna i sista hand ansvaret för att driva ett Fontänhus, 

(Meeuwisse 1997: 126). Vidare är medlemskapet gratis och det är inte tidsbegränsat, (se 

riktlinje nr 1 bilaga nr 1). Vem som helst som har eller har haft kontakt med psykiatrin får bli 

medlem så länge denne inte utgör något påtagligt hot mot sin omgivning, (se riktlinje nr 2 

bilaga nr 1).  
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Handledarnas roll 

Handledarna ska vara i tillräckligt stort antal för att engagera medlemmarna men så litet att 

det blir omöjligt att utföra arbetsuppgifterna i ett Fontänhus utan medlemmarnas medverkan, 

(se riktlinje nr 9 bilaga nr 1). I ett Fontänhus med ungefär 400 medlemmar där runt 100 

medlemmar deltar någon gång i veckan, så finns det vanligtvis sju anställda handledare, 

(Norman 2006: 185). Handledarnas personlighet och sociala förmåga värderas högre än deras 

utbildning. Vidare ska handledarnas arbetsuppgifter vara så pass varierande att handledarna 

inte kan ses som ofelbara experter, (Meeuwisse 1997: 123f).   

 

 

Styrelsens syfte 

Fontänhusen är inte vinstdrivande. Ett Fontänhus styrelse har en mandatperiod på ett par år 

och bär ansvar för verksamhetens ekonomi, policy samt utveckling. Det är också styrelsen 

som anställer en föreståndare för ett Fontänhus. Vidare ska styrelsen se till medlemmarnas 

behov och bestå av människor som har kompetens inom olika områden som näringslivet, 

bostäder, akademi samt kommunalpolitik, (se riktlinje nr 32 bilaga nr 1). Syftet med varierade 

kompetensområden hos styrelsen är att bygga en bro mellan Fontänhuset och samhället för en 

integrering av medlemmar samt för en påverkan av samhällsstrukturer, (Meeuwisse 1997: 

114f).      

 

 

Arbetsuppgifterna – en yrkesmässig förberedelse   

Fontänhusen anser att individer i högre omfattning kan komma ut i arbetslivet om de ges 

utrymme för autonomi i en icke – psykiatrisk miljö. I ett Fontänhus är psykiska besvär därför 

inte i fokus utan det är snarare medlemmarnas förmågor och viljor till att arbeta, umgås och 

stötta andra som betonas samt uppmuntras, (Norman 2006: 189). Ett Fontänhus ger ingen 

behandling eller vård men när det är nödvändigt kan ett Fontänhus kontakta psykiatri, annan 

lämplig vård eller sociala myndigheter, (Mastboom 1992). Fontänhusens arbetsuppgifter 

organiseras i arbetsgrupper. Exempel på dessa arbetsgrupper är att arbeta i ett kök, med 

renovering av Fontänhusets byggnad, (Norman 2006: 186), i ett kontor med budgetarbete och 

att arbete med att ta emot studiebesök, (Meeuwisse 1997: 16). Arbetet pågår under heltid, 

(åtta timmars arbetsdag), men medlemmarna får själva välja om och hur många timmar de vill 

arbeta. Vidare får medlemmarna inte lön för sitt arbete i Fontänhuset eftersom arbetet endast 

är en yrkesmässig förberedelse inför en anställning på arbetsmarknaden och är alltså inte att 

se som en riktig anställning. Vill en medlem ha lön får denne be om ett övergångsarbete hos 
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Fontänhuset eller söka en anställning ute på arbetsmarknaden. Medlemmen kan be 

medlemmar och handledare om stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden, (Meeuwisse 1997: 

119). Övergångsarbeten är avlönade halvtidsanställningar hos företag som Fontänhusen har 

avtal med. Vidare varar övergångsarbetena i sex månader, (Norman 2006 186). Medlemmarna 

erbjuds också studiemöjligheter och boendemöjligheter, (Meeuwisse 1997: 119).  

  

Möten 

Både medlemmar och handledare får vara med vid möten och fatta beslut kring Fontänhuset. 

Dessa möten är dagliga möten som fokuserar på arbetsuppgifterna, veckomöten som 

fokuserar på hela verksamheten och mer sporadiska möten som sker tillsammans med 

verksamhetens styrelse, (Norman 2006: 185). Vidare har medlemmar möjlighet till inflytande 

vid t.ex. en bedömning av en handledare, (se riktlinje nr 20 bilaga nr 1). 

 

Det sociala programmet 

Många individer har tillföljd av sina psykiska besvär en brist på en meningsfull fritid. Därför 

finns det också ett socialt program som är vid samma tider som då andra människor vanligtvis 

umgås såsom på kvällar eller helger. På Fontänhusen är det viktigt att hålla arbete och fritid 

åtskiljda för att gå i linje med en integreringssträvan för medlemmarna, (Meeuwisse 1997: 

113). Det sociala programmet omfattar aktiviteter såsom att medlemmar och handledare firar 

högtider tillsammans, går på bio, har musik och teatergrupper etc., (Meeuwisse 1997: 114). 

   

Tidigare forskning 

 

Det finns ett fåtal svenska studier som handlar om Fontänhus, (Ekström 2012: 13). Därför 

kommer det också att finnas tidigare forskning från andra länder i detta avsnitt. Med 

hänvisning till studiens forskningsfrågor är ambitionen att visa tidigare forskning som belyser 

eventuella fördelar samt eventuella nackdelar med Fontänhus för diverse medlemmar.  

 

Tidigare forskningars beskrivning av Fontänhus   

Norman, (2006: 185), menar att Fontänhusens verksamhet kan beskrivas som en 

vardagsbaserad pedagogik som strävar efter självständighet för medlemmarna och grundar sig 

på demokrati samt sidor av begreppet empowerment. Mastboom, (1992), menar att 

Fontänhusen delar en övertygelse om att det är grundläggande mänskliga behov att veta att 

man är välkommen, trygg, uppskattad och behandlad med respekt. Vidare uppger Mastboom, 

(1992), i sin forskning att målet med Fontänhusens aktiviteter är att förbättra medlemmars 
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sociala förmågor, att stärka deras självförtroende och att öka deras chanser till ett mer 

självhjälpande liv utanför ett Fontänhus. Norman, (2006: 186), menar i sin forskning att 

Fontänhus säger sig ha en tro på att medlemmarna kan och kommer nå sina mål i livet om de 

ges möjligheter, tid, stöd och vänskap. Att medverka i ett Fontänhus kan för medlemmen 

medföra studiemöjligheter, meningsfullt arbete, anställningar ute i samhället, ett socialt liv 

och en högre grad av självständighet, (Mastboom 1992; Norman 2006: 189).  

 

Tidigare forskning kring Fontänhus effekter 

Under de tre första åren hos ett Fontänhus i Amsterdam, introducerades 400 människor för 

verksamheten varav 25 % av dessa blev medlemmar, (Mastboom 1992). Mastboom, (1992), 

drar slutsatsen att Fontänhus därför inte verkar vara ett alternativ för alla med psykiska 

besvär. Tre år efter det att Fontänhuset hade startats, hade dess verksamhet varken minskat 

inskrivningar vid psykiatrin för medlemmarna eller minskat deras psykiska symptom, 

(Mastboom 1992). Samtidigt visade det sig att Fontänhuset hade en speciell och märkbar 

position i medlemmarnas liv, (Mastboom 1992). Mastboom, (1992), kom fram till att de 

medlemmar, deras släktingar och deras terapeuter som hade intervjuats menade att de, 

(medlemmarna), visade tydliga förbättringar på flera områden såsom en bättre social förmåga, 

ett starkare socialt nätverk, en högre omfattning av självständighet och mer aktivitet. David 

Paul som är medlem i ett Fontänhus i New York, menar att medlemmar kan utveckla sitt 

lärande och prestationer samt sociala förmågor hos ett Fontänhus, (Paul 1992: 88). Denna 

utsaga kan bekräfta de fynd i Matsbooms, (1992), forskning som nu har nämnts. Vidare menar 

Dudek & Stein, (1992), att medlemmar som stöttar varandra skapar ett sätt för att återhämtas 

från psykiska besvär. Norman, (2006: 189), uppger att en del medlemmar i ett Fontänhus i 

Göteborg, såg början på sitt medlemskap som en period av ett pendlade mellan att känna sig 

exkluderad och att känna sig inkluderad. Individers känslor av exkludering som upplevdes i 

början av deras medlemskap, kan grunda sig i deras tidigare bristande känsla av tillhörighet. 

Känslan av att vara inkluderad växte i samband med att medlemmarna deltog i 

arbetsuppgifterna i Fontänhuset. Innebörden av att vara ”annorlunda”, förändrades över tid 

och blev en positivt laddad resurs istället för en begränsning. Medlemmarna beskrev ett behov 

av att involveras och att ta ett frivilligt ansvar i arbetet på Fontänhuset, (Norman 2006: 189).   
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Tidigare forskning kring arbetsuppgifter i Fontänhus 

Norman, (2006: 186), pekar på i sin forskning att syftet med ett Fontänhus arbetsuppgifter och 

samspelet mellan medlemmar och handledare, är att stärka medlemmarnas självförtroende 

samt sociala kompetens. David Paul är en medlem i ett Fontänhus i New York. När Paul 

drabbades av psykiska besvär sa han upp sin anställning, förlorade kontakten med sina vänner 

och fick flytta tillbaka till sina föräldrar. Genom hans psykiater blev han tipsad om 

Fontänhuset i New York, (Paul 1992: 87). När Paul besökte Fontänhuset för första gången 

fick han välja emellan olika arbetsuppgifter som gick ut på att hjälpa till med att driva 

verksamheten. Paul arbetade tillsammans med stöttande handledare och han berättar att 

arbetet hjälpte till med att stärka hans förtroende för sina egna förmågor vilket han menade 

verkade ha förlorats i samband med att han fick psykiska besvär, (Paul 1992: 87). Denna 

berättelse kan bekräfta Normans, (2006: 189), fynd i sin forskning angående medlemmars 

tidigare svårigheter såsom isolering och att arbetsuppgifterna i Fontänhuset kan ha en 

återhämtande effekt för medlemmarna, vilket också är syftet med arbetsuppgifterna, (Norman 

2006: 186). Problem som medlemmar tidigare hade såsom social isolering, en bristande 

känsla av tillhörighet, en förlorad status och ett försök till att hitta konstruktiva sätt att 

använda dagen verkar vara lösta genom en delaktighet i arbetet i ett Fontänhus. Samtidigt, för 

att arbetet ska vara återhämtande för medlemmen, så måste arbetsuppgifterna vara 

nödvändiga för att driva verksamheten, (Norman 2006: 189).  

 

Norman, (2006: 188), skriver att samtidigt som medlemmarna i ett Fontänhus i Göteborg såg 

sig arbeta på frivilliga grunder, så tyckte de också att det fanns påtryckningar från andra 

medlemmar om att delta. Trots att allt som medlemmarna gör i ett Fontänhus är frivilligt, så 

var det några medlemmar som menade att det kunde vara svårt att säga nej till att utföra 

arbetsuppgifter då de upplevde att det fanns positiva former av förväntningar på dem att delta, 

(Norman 2006: 188). Vidare menar Mastboom, (1992), att andra inte skulle uppskatta om den 

enskilde medlemmen inte gjorde något i ett Fontänhus under en hel dag.  

 

Tidigare forskning kring övergångsarbetens betydelse för Fontänhusmedlemmar 

Norman, (2006: 188), uppger att möjligheten till ett övergångsarbete sågs som en chans att 

utvidga sitt sociala nätverk. En medlem berättade att ett övergångsarbete är också ett sätt att få 

kontakt med resten av samhället igen, (Norman 2006: 188). Efter en tid hos Fontänhuset, fick 

medlemmen David Paul prova på några övergångsarbeten vilka han menade stärkte hans 

självförtroende och arbetsvanor. Till sist kände Paul sig redo för ett heltidsarbete ute på 
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arbetsmarknaden, (Paul 1992: 87). Mastboom, (1992), skriver att medlemmar kan genom 

lämplig förberedelse och vägledning se med egna ögon att det är möjligt att få ett avlönat 

arbete precis som för andra medborgare.   

 

Fontänhusmedlemmars relationer till varandra   

Många Fontänhus har erfarit att när medlemmar väl ser förbi andra medlemmars psykiska 

besvär så kan starka vänskapsband utvecklas, (Dudek & Stein: 1992). Fontänhusmedlemmen 

David Paul i New York, menar att när man upplever en emotionell kris så tenderar man till att 

gå in i sig själv. Den sociala kompetensen kan bli sämre och individen kan börja isolera sig 

själv. Det sociala programmet hos Fontänhus erbjuder många aktiviteter och stöttande 

kontakter vilket vänder denna onda cykel, menar Paul. Paul anser att ett Fontänhus kan ersätta 

individens stödjande nätverk som annars kan vara mycket bekymrat eller helt förlorat efter en 

större emotionell kris, (Paul 1992: 88). Dudek & Stein, (1992), menar att idén om att 

människor med psykiska besvär inte ska samlas i grupp baseras på stigmatiseringar av 

individer med psykiska besvär.  

 

En medlem från ett Fontänhus i Göteborg, ansåg att bli medlem i Fontänhuset var att ta en 

chans eller att ta en risk. Vid den tiden var medlemmen inte medveten om dennes egna 

resurser och tyckte att det var svårt att veta vad som för denne var hanterbart och inte. Under 

en sådan period är det viktigt att medlemmen får stöd från handledare och andra medlemmar, 

menar Norman, (2006: 188). En medlem från ett Fontänhus i Göteborg, menade att 

möjligheten till att få inspirera och stötta varandra var det huvudsakliga värdet med arbetet i 

Fontänhuset. Medlemmen menade vidare att dennes personliga utveckling inte låg i att skaffa 

en anställning för sig själv utan att få försöka att inspirera någon annan samt att hjälpa andra, 

vilket denne menade är den viktigaste uppgiften i ett Fontänhus, (Norman 2006: 188f). 

Medlemskapet kan ge en möjlighet till att hjälpa andra medlemmar, vilket på så vis kan bidra 

med att stärka självförtroendet och skapa känslor av att vara behövd hos den enskilde 

medlemmen, (Norman 2006: 189). En del medlemmar räknade med relationer för livet även 

om de var frånvarande från Fontänhuset under en längre period. Detta sågs av medlemmarna 

som en trygghet och en tro på framtiden. Vidare har Norman, (2006: 188), funnit att 

medlemmars relationer till varandra också kunde fylla det tomrum som kunde uppstå vid en 

sjukskrivning av den enskilde. 
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Olika upplevelser av Fontänhuset i Göteborg 

Norman, (2006: 189), fann i sin forskning att några medlemmar beskrev ett Fontänhus i 

Göteborg som stärkande för vissa medlemmar och som hämmande för andra. Ett exempel på 

hämmande effekter i detta Fontänhus, var en medlem som beskrev sig själv som en ängslig 

person som hade svårt för att göra sin röst hörd, särskilt under möten i Fontänhuset, (Norman 

2006: 189). Ett annat exempel är att en annan medlem från samma Fontänhus, berättade att de 

nya sociala kontakterna ibland kunde bli för intensiva. På fritiden kunde nämligen andra 

medlemmar ringa upp denne för att få emotionellt stöd, (Norman 2006: 188). Vidare har 

Norman, (2006: 191), funnit att vissa medlemmar tillfälligt kunde dra sig tillbaka från 

Fontänhuset, som en konsekvens av när de sociala kontakterna blev för intensiva.  

       

Teori  

 

Empowerment handlade från början om en kamp mot diskriminering och en kamp för 

jämlikhet i samhället. Med tiden har empowerment använts på olika sätt för att passa ihop 

med olika samhällsaktörers, (såsom politikers), intressen, (Askheim & Starrin 2007: 11). 

Empowerment är alltså ett populärt begrepp som har fått ett oklart innehåll, (Askheim 2007: 

18). Vidare menar Askheim, (2007: 19), att begreppet generellt utgår ifrån att den enskilde vet 

och vill sitt eget bästa om bara de rätta förutsättningarna skapas. Syftet med Fontänhusen, är 

ett fungerande liv för deras medlemmar som skapar möjligheten till studier eller arbete på 

arbetsmarknaden, (Sveriges Fontänhus: 2013).
 
Ett bra självförtroende är viktigt för att 

individen ska få en större handlingskraft till att ex. söka ett arbete, börja på en utbildning eller 

hitta andra alternativ som på längre sikt kan leda till arbete, (Westerlund 2007: 94f). Vidare 

kan individer som har psykiska besvär uppleva sig som avvikande och mindre värda, vilket 

kan leda till att de skäms över sin situation. Denna upplevda skam kan i sin tur leda till att 

dessa individer isolerar sig från offentligheten, (Starrin 2007: 74). I denna studie kommer 

begreppet empowerment därför att uppmärksamma hur ett Fontänhus eventuellt kan stärka 

och hämma den enskilde i att förbättra sin tillit till sina förmågor och sin uppfattning av sig 

själv. I denna studie likställs begreppet empowerment med att individen har handlingskraft till 

att påverka sitt eget liv.   
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Att skapa stolthet hos individer som har drabbats av skam  

Westerlund, (2007: 98), menar att det finns en strukturell underordning i välfärdssamhällen 

bl.a. av dem som inte har arbete. ”Att vara klient i vårt välfärdssystem […] en människa som 

kännetecknas av vad han eller hon inte kan och inte har”, (Övrelid 2007: 57). Många klienter 

kan uppleva skam när de exempelvis besöker socialkontor, (ibid). Skam kan i sin tur medföra 

känslor av maktlöshet, nedstämdhet och passivitet, (Starrin 2007: 65). Det kan även leda till 

aggressioner, psykisk ohälsa och underdånighet. Vidare kan individen låta bli att ta egna 

initiativ, utan gör bara som andra vill att denne ska göra för att undvika att bli utsatt för skam 

igen, (Starrin 2007: 66). Känslor av skam och stolthet kan påverka individens handlingskraft 

över sitt eget liv. Därför kan dessa känslor fungera som hämmande eller stärkande av 

individen, (Starrin 2007: 65).  

 

När individen uppmuntras och får sina kompetenser uppmärksammade, så kan denne bli 

trygg, (Starrin 2007: 72). Känslan av trygghet kan göra att individen börjar se på sig själv som 

kompetent, som en aktör och handla därefter, (Löken 2007: 164). Genom att öka individens 

kännedom om vad denne kan, får individen en större handlingskraft till att påverka sin 

situation såsom att prova möjligheter som på längre sikt kan ge arbete, söka och ta ett arbete 

eller att börja utbilda sig, (Westerlund 2007: 94f). Vidare kan lyhördhet och respekt stärka 

individens självuppfattning, (Starrin 2007: 72). Genom att gå ihop med andra individer som 

befinner sig i samma situation, kan individen bryta sin isolering och känna sig starkare, 

(Starrin 2007: 73). I en sådan gemenskap är individen inte ensam med sina besvär. Vidare kan 

tidigare svårigheter vändas till resurser i form av kunskaper samt erfarenheter som kan 

inspirera andra individer i en sådan gemenskap. Det kan ge dem en tro på att processen till en 

bättre tillit till sig själv samt en mer positiv uppfattning av sig själv är möjlig, (Löken 2007: 

164). Handlingskraft kan också stärkas hos individer när deras initiativ och deltagande i 

samhället uppmuntras samt att de har självbestämmanderätt och rätt till inflytande, (Askheim 

& Starrin 2007: 216f).   

Metod 

 

Förförståelse  

Under en tidigare termin på Socionomprogrammet gjorde jag ett studiebesök hos ett 

Fontänhus. Det var genom detta studiebesök som mitt intresse väcktes för den internationella 

rörelsen. Under studiebesöket träffade jag några av verksamhetens handledare samt 

medlemmar. En av handledarna berättade för mig att syftet med klubbhusrörelsen är att 
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medlemmarna ska få stöd och gemenskap samt känna sig trygga i samhället. Det berättades 

också att medlemmarna får vara med i verksamheten oavsett diagnos och funktionshinder. 

Detta gäller så länge de är drogfria sedan minst 6 månader tillbaka, inte trakasserar och inte 

hotar sin omgivning. Under studiebesöket pratade jag också med ett par medlemmar som 

berättade om hur Fontänhuset hade hjälpt dem. Efter studiebesöket som hade varat i ett par 

timmar, fick jag ett mycket positivt intryck av verksamheten. Samtidigt var studiebesöket 

enligt min mening för kort för att få några djupare synsätt på ett Fontänhus. I min studie ville 

jag enskilt och djupgående fråga fem medlemmar och en handledare om deras syn på ett 

Fontänhus verksamhet. Medlemmarnas synsätt var viktiga att undersöka för att få en bild av 

om och hur de personligen blir hjälpta av verksamheten. Eftersom uppfattningarna kring ett 

Fontänhus kan skilja sig åt hos målgruppen så ville jag intervjua åtminstone fem medlemmar 

för att få en djupare analys av verksamheten. Både handledarna och medlemmarna kan ge 

andra medlemmar stöd, gemenskap och trygghet i ett Fontänhus och i samhället i övrigt. Det 

var därför viktigt i min studie att också intervjua en av handledarna om dennes synsätt på ett 

Fontänhus. Att undersöka handledarens synsätt på ett Fontänhus genom en enskild intervju, 

kunde också hjälpa mig att förstå verksamheten på ett djupare plan.  

 

Val av forskningsmetod och motivering 

Mitt val av forskningsmetod är en kvalitativ metod. En intervjuare som använder sig av en 

kvalitativ metod kan skapa en engagerad relation till en intervjuperson till skillnad från en 

kvantitativ metod, (Bryman 2011: 371f). Genom en sådan relation, kan jag som intervjuare få 

ta del av intervjupersonernas subjektiva synsätt av t.ex. en miljö såsom ett Fontänhus. 

Studiens syfte är just att utifrån fem medlemmars och en handledares synsätt på ett Fontänhus, 

beskriva och analysera faktorer som stärker och hämmar empowerment i dess verksamhet. Jag 

använde mig av en kvalitativ metod i denna studie därför att jag ville sträva efter en förståelse 

av och utgå ifrån de intervjuades egna synsätt av ett Fontänhus verksamhet, (Bryman 2011: 

362). 

 

Kvalitativ metod karaktäriseras av att skapa teorier efter att en undersökning gjorts. Samtidigt 

kan metoden användas för att pröva teorier i undersökningar. Så när jag använde mig av 

begreppet empowerment i min analysering, behövde jag inte också använda mig av en 

kvantitativ metod även om just den forskningsmetoden karaktäriseras av att pröva teorier i en 

undersökning, (Bryman 2011:41). De två forskningsmetoderna har inslag av varandras 

inriktningar och de är inte oförenliga, (Bryman 2011: 44). I min undersökning har jag besökt 
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ett Fontänhus. Där har jag intervjuat fem av dess medlemmar och en av dess handledare. I 

samtliga av mina intervjuer använde jag mig av en diktafon. Fördelen med detta var att det 

blev lättare för mig att fokusera på intervjupersonernas svar samtidigt som svaren samlades 

in, vilket är en fördel som också Bryman, (2011: 420), skriver om.  

 

Metodens förtjänster   

En av mina forskningsfrågor strävar efter att ta reda på om det finns något hos ett Fontänhus, 

utifrån fem medlemmars och en handledares synsätt på dess verksamhet, som hämmar 

empowerment för medlemmarna. Jag frågade därför mina intervjupersoner om det finns något 

som de upplever är mindre bra med Fontänhuset. Genom att undersöka verksamhetens brister 

kan det förekomma berättelser om saker som kan ha skapat skam och som kan ha minskat 

handlingskraft samt initiativtagande hos de intervjuade medlemmarna, (Övrelid 2007: 57). Att 

fråga en medlem om brister hos ett Fontänhus, kan vara en känslig fråga då denne kanske får 

eller kan ha fått mycket stöd av verksamheten och av tacksamhet inte vill hänga ut sidor av 

verksamheten i dålig dager. Det kan också vara en känslig fråga att ställa till en handledare 

om bister hos en verksamhet som är dennes arbetsplats. I en intervju som utgår ifrån en 

kvalitativ metod är det vanligt att forskaren skapar en personlig närhet till de som intervjuas, 

(Bryman 2011: 44). Denna personliga närhet kan få intervjupersonerna att i större omfattning 

ge intervjuaren information som kan vara känslig än i intervjuer med kvantitativ metod, 

(Bryman 2011: 46).  

 

Under intervjuerna frågade jag också efter verksamhetens fördelar eftersom en annan av mina 

forskningsfrågor strävar efter att ta reda på om det finns något hos ett Fontänhus, utifrån fem 

medlemmars och en handledares synsätt på dess verksamhet, som stärker empowerment. 

Genom denna fråga kan jag utifrån intervjupersonernas svar, undersöka om det finns faktorer 

hos verksamheten som ökar medlemmens handlingskraft och initiativtagande över sitt eget 

liv. Denna fråga ställde jag före frågan om det finns något som är mindre bra med 

verksamheten. Det kan vara så att intervjupersonerna lättare kan berätta var i verksamheten de 

tycker att det eventuellt brister, om de först har berättat för mig som intervjuare om vad de 

tycker är verksamhetens eventuella fördelar. Till stöd för denna reflektion, har undersökningar 

visat att tidigare frågor kan påverka intervjupersonernas svar på senare frågor, (Bryman 2011: 

46). Vidare svarade intervjupersonerna på alla intervjufrågor och berättade både om vad de 

ansåg var bra samt mindre bra med Fontänhuset. 
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I min undersökning gjorde jag sex semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju innebär 

att intervjuare har ett frågeformulär men kan utöver det ställa följdfrågor samt välja i vilken 

ordningsföljd frågorna ska ställas, i de olika intervjuerna, (Bryman 2011: 415). Genom att jag 

kunde ställa följdfrågor till en medlem eller handledaren, så fick jag mer material än vad mitt 

ursprungliga frågeformulär frågade efter. Detta är en fördel som Bryman, (2011: 415f), 

skriver om. Min ambition var att inte låta intervjufrågornas ordningsföljd variera i de olika 

intervjuerna. Att ha en annan ordningsföljd än den i frågeformuläret kunde skapa risken för att 

jag skulle glömma bort någon fråga i frågeformuläret, (Bryman 2011: 216). Under intervjun 

med handledaren tog jag upp samma frågor som hade ställts till medlemmarna. Nya frågor 

angående Fontänhuset i allmänhet ställdes också till handledaren, vilka var frågor som hade 

väckts efter intervjuerna med medlemmarna, (se bilaga nr 2 och 3).       

 

Metodens begränsningar 

När exempelvis semistrukturerade intervjuer utförs, så är intervjuaren i respondentens 

närvaro. Intervjuarens närvaro kan medföra en så kallad intervjuareffekt vilket innebär att 

respondentens svar påverkas så att de kan få en viss skevhet, (Bryman 2011: 229). Tidigare 

studier visar att semistrukturerade intervjuer kan samla in svar som grundar sig på vad 

respondenterna tror ger dem en positiv bild. Svaren kan också grunda sig på vad 

respondenterna tror efterfrågas av dem. Detta kallas social önskvärdhet, (Bryman 2011: 224) 

och är ett exempel på vilken effekt intervjuaren kan ha på respondenten, (Bryman 2011: 229). 

Det finns egentligen ingen anledning att misstro mina intervjupersoner i deras berättelser. 

Särskilt eftersom medlemmarna och handledaren bl.a. blev lovade anonymitet, de hade själva 

samtyckt till att intervjuas, de blev informerade om att de fick hoppa över frågor och att de 

fick avbryta intervjun när de ville. Samtidigt ville jag inte påverka mina intervjupersoner i 

deras svar och därför visade jag inte mina egna värderingar i förhållande till intervjuns frågor, 

vilket är en strategi som tas upp av Bryman, (2011: 225).    

 

Vidare kan det ha funnits en så kallad grindvakt hos Fontänhuset som exempelvis en anställd 

som påverkar vilka av medlemmarna och handledarna hos verksamheten som jag kan få 

komma i kontakt med för att göra intervjuer, (Bryman 2011: 144). Detta kan ha påverkat 

vilket synsätt av Fontänhuset som jag har fått ta del av. Vidare hade jag inget inflytande över 

vilka medlemmar och vilken handledare som jag fick intervjua.  
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Tillvägagångssätt kring studiebesök och materialets bearbetning   

Det kunde finnas faktorer som hade hindrat mig i att komma i kontakt med och intervjua 

några medlemmar och en handledare hos ett Fontänhus. Exempel på dessa faktorer är 

verksamheter som är tveksamma inför att studier görs om deras verksamhet, (Andersson & 

Swärd 2008: 239; Bryman 2011: 383). Därför ringde jag upp Fontänhusets reception ett par 

veckor före kursens start för att vara säker på om det överhuvudtaget var möjligt att göra 

dessa intervjuer. Genast gav en anställd som ansvarade för studiebesök hos det Fontänhus 

som jag sedan skulle besöka, sitt godkännande och det bestämdes datum för när intervjuerna 

med medlemmarna i Fontänhuset kunde göras. Den anställde ska sedan ha låtit en lista gå runt 

där fem medlemmar som ville intervjuas kunde skriva upp sig. En tid senare efter mitt första 

besök, kontaktade jag Fontänhusets reception igen för att få intervjua en handledare där. Även 

detta godkändes. Under alla intervjuer användes en diktafon. I slutet av varje intervju 

utdelades en trisslott till intervjupersonen som tack för deltagandet. Varje intervju varade i 

genomsnitt 40 minuter. I transkriberingen förekommer varken namn, kön, ålder eller vilken 

kommun Fontänhuset, (som jag besökte), ligger i. Detaljer i intervjupersonernas berättelser 

som annars kan hota anonymiteten har också utelämnats. Vid citeringar av medlemmarnas 

uttalanden så har jag gjort källan könsneutral och skrivit om citeringen kommer ifrån 

medlemmen i intervju A, B, C, D eller E. Vidare har jag i avsnittet för resultat och analys, 

gjort en åtskillnad mellan intervjupersonerna när det endast är ett par vars berättelser liknar 

varandra. När detta inte är fallet, så har jag skrivit medlemmarna som källa. Vid citeringar och 

analys av handledarens uttalanden har jag endast skrivit handledaren som källa.  

 

I min analys har jag använt mig av kodning. Vid kodning kan materialet sorteras bl.a. utifrån 

begrepp eller utifrån intervjufrågor, (Jönson 2010: 56). Kodningen har gjorts utifrån 

begreppen gemenskap, lära ut, arbetsuppgifter, sysselsättning, aktivitet, möten och utifrån 

intervjufrågan: Finns det något som är mindre bra med Fontänhuset? Jag har valt delar ur 

transkriberingen som visar på fördelar och nackdelar med Fontänhuset, som sedan analyserats 

utifrån begreppet empowerment.  

 

Metodologiska svårigheter    

Under transkriberingen märkte jag att jag hade hoppat över intervjufrågan kring hur 

verksamheten påverkar medlemmen i intervju C och D. Under transkriberingen av intervju B, 

märkte jag att jag hade hoppat över intervjufrågan angående att det inte finns medlemmar som 
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är med i Fontänhusets styrelse. Antagligen hände dessa misstag i samband med att jag under 

dessa intervjuer hoppade tillbaka till tidigare frågor för att få förtydliganden.  

 

Jag gav varje intervjuperson en trisslott när intervjun var över. Mitt motiv till att ge trisslotter 

till intervjupersonerna, var att tacka dem för deras deltagande och åtminstone ge dem något i 

utbyte mot att de tog sig tid för att besvara intervjufrågorna. Vid närmare eftertanke, kan 

denna handling samtidigt skapa en viss problematik. Det kan vara så att den som har 

intervjuats berättar för nästa person som ska intervjuas att jag ger ut trisslotter. I textstycket 

kring metodens begränsningar har jag reflekterat kring de intervjuades ärlighet. Även då de 

intervjuade i någon form har belönats, så ser jag ingen större anledning till att misstro dem i 

deras svar. Dock så kan de intervjuade av tacksamhet känna sig skyldiga att inte dra tillbaka 

sitt deltagande i efterhand, trots att de skulle vilja det. För att dra tillbaka sitt deltagande i 

efterhand, har de intervjuade erbjudits att kontakta mig på en ny mailadress som av 

sekretesskäl nu har raderats. Detta innebar att de inte behövde stå inför mig om de ville 

avbryta vilket kunde underlätta denna situation för dem. Vidare så var det ingen av 

intervjupersonerna som valde att avbryta sitt deltagande.      

 

Urvalets avgränsning 

Mitt urval är fem medlemmar och en handledare hos ett Fontänhus. Jag besökte ett Fontänhus 

under två dagar och gjorde mina intervjuer där. Vidare hade jag inget bortfall. Genom mina 

intervjuer ville jag undersöka olika synsätt på verksamheten som jag kunde analysera utifrån 

begreppet empowerment. Mitt urval är ett så kallat målinriktat urval. Denna urvalstyp innebär 

att jag som forskare väljer ett urval som är relevant för mina forskningsfrågor. Vidare är det 

en urvalstyp som är vanlig att använda i undersökningar som har en kvalitativ 

forskningsmetod, (Bryman 2011:350). Urvalskriterierna är att fem av intervjupersonerna är 

medlemmar och att en är handledare vid ett Fontänhus. Detta innebär att de intervjupersoner 

som är medlemmar hos ett Fontänhus har eller har haft kontakt med psykiatrin och att de samt 

handledaren är myndiga. I övrigt så avgränsas urvalet sig inte till en viss ålder eller kön. 

Eftersom medlemmarnas psykiska besvär kan se olika ut och vara olika omfattande, så 

kommer jag inte avgränsa mig till en viss typ av psykiskt besvär.  

 

Förutom medlemmarna, valde jag att intervjua en handledare för att få fler synsätt på 

verksamheten samt för att förstå den på ett djupare plan. Om jag hade intervjuat fler 

handledare, kunde jag ha fått mer allmän information om Fontänhuset beroende på vad 
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handledarna var insatta i hos verksamheten. Jag kunde också ha fått nya synsätt kring 

verksamhetens fördelar och brister. Vidare ska alla Fontänhus följa sina 36 riktlinjer, som 

beskriver hur ett välfungerande Fontänhus ska se ut, (Meeuwisse 1997: 149). Det kan skapa 

ett gemensamt synsätt bland Fontänhusens aktörer. Vidare kan det minska risken för att jag 

får ett för snävt synsätt på Fontänhuset från en handledares sida.  

 

Metodens tillförlitlighet, hur den planerade undersökningen ska belysa syfte och 

frågeställningar 

Bryman, (2011: 353), lyfter fram förslag på kriterium för bedömning av en kvalitativ 

undersökning som exempelvis tillförlitlighet. Ett av tillförlitlighetens delkriterium hos den 

kvalitativa metoden är trovärdighet, vilket motsvarar den kvantitativa metodens interna 

validitet, (Bryman 2011: 354). Delkriteriet innebär att jag i rollen av forskare söker 

bekräftelse i att jag har uppfattat den kontext som undersökningen utgår ifrån, på rätt sätt, 

(Bryman 2011: 355). Jag har därför jämfört intervjupersonernas svar med varandra för att se 

ett mönster av uppfattningar kring kontexten vilket lever upp till trovärdighetskriteriet. Därför 

har jag valt ut delar ur transkriberingen för min analys, där intervjupersonernas berättelser 

liknar varandra.     

 

Ett annat delkriterium är överförbarhet som motsvarar den kvantitativa metodens externa 

validitet, (Bryman 2011: 354). Jag har återgett det intervjupersonerna berättat om det 

Fontänhus som de är medlemmar eller handledare i, så noggrant jag kan utan att röja 

verksamhetens kommun, någon medlems eller handledares identitet. Syftet med detta är att 

göra det lättare för läsaren att förstå sammanhanget i undersökningen samt att göra det möjligt 

att bedöma hur pass giltigt undersökningens resultat är för en annan kontext eller samma 

kontext vid en senare tidpunkt, (Bryman 2011: 355).  

 

Ett tredje delkriterium är pålitlighet som är motsvarigheten till den kvantitativa metodens 

reliabilitet. För att leva upp till detta delkriterium var min ambition att vara tydlig med mitt 

urval, hur och vad jag ville samla in, hur materialet skulle analyseras samt vad mina resultat 

grundar sig på, (Bryman 2011: 355). Därför har jag med bilagor med mina frågescheman och 

bilagor över Fontänhusets riktlinjer då jag i min studie även har utgått ifrån vissa av dessa 

riktlinjer, (se bilaga nr 1, 2 och 3). Med hänsyn till detta delkriterium, så är mina 

transkriberingar tillgängliga för den opponent som skulle vilja läsa dem.  
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Det fjärde och sista delkriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, (Bryman 2011: 355). 

Det motsvarar den kvantitativa metodens objektivitet och innebär att jag i rollen av forskare 

försöker skydda min undersökning samt skydda slutsatser i analysen från att påverkas av mina 

egna värderingar även om det inte går att vara fullständigt objektiv, (Bryman 2011: 354f). För 

att i en kvalitativ undersökning leva upp till detta delkriterium, har min ambition varit att jag 

skulle vara tydlig med vad analys utgår ifrån samt motivera val av fokus i mina 

intervjupersoners berättelser.    

                   

Etiska överväganden 

Organisationer kan vara tveksamma inför att studier görs om deras verksamhet då de kan vilja 

skydda sin fasad, (Andersson & Swärd 2008: 239; Bryman 2011: 383). Att få komma in i en 

miljö kan vara en svår och laddad process, (Bryman 2011: 380). När forskaren väl har fått 

komma in i en miljö som ex. en organisation, så kan bekymmer fotfarande finnas, (Bryman 

2011: 386). För Fontänhusets medlemmar kunde det ha varit en känslig situation att bli frågad 

om verksamhetens eventuella brister då det är en verksamhet vars stöd de kan vara eller har 

varit beroende av. Det kunde också ha varit en känslig situation för handledaren att bli frågad 

om eventuella brister hos dennes arbetsplats. Samtidigt som forskning i sig är viktigt för att 

främja en utveckling som är hållbar för samhället, (Vetenskapsrådet 2002: 5), så kan 

forskningen riskera att skada den enskilde som studeras, (Andersson & Swärd 2008: 236f).  

 

Det finns fyra krav inom forskningsetiken, (Danebeck & Månsson 2008: 166). De betonar att 

forskaren i sin studie har ett ansvar att skydda den intervjuade från forskningens risker. Vidare 

syftar de fyra kraven till att få forskaren att fundera kring hur detta kan göras, 

(Vetenskapsrådet 2002: 6). Informationskravet är det första av dessa krav och innebär att jag 

ska informera den enskilde om syftet med undersökningen, vad det insamlade materialet från 

intervjuerna ska användas till och att den enskildes medverkan är frivillig samt att denne kan 

avbryta sitt deltagande när som helst, (Vetenskapsrådet 2002: 7). Inför denna studie ringde jag 

till ett Fontänhus reception. Under telefonsamtalet med en anställd som ansvarade för 

studiebesök, berättade jag att jag är en student vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet som 

ville skriva en C – uppsats om Fontänhusets medlemmars och en handledares syn på 

verksamheten. Vidare informerades denne om att jag ville intervjua fem medlemmar och en 

handledare samt att materialet endast ska användas för min C – uppsats. Genom detta samtal 

frågade jag om lov att få besöka verksamheten och den anställde godkände det samt sa att 

denne skulle fråga om någon från Fontänhuset ville medverka i min undersökning. Vid 
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inledningen av intervjuerna informerade jag själv intervjupersonerna om vem jag var, vad 

syftet var med min studie och vad informationen från intervjuerna skulle användas till. Jag 

gjorde det för att vara säker på att intervjupersonerna fick all information som jag hade gett 

till den anställde som jag hade pratat i telefon med.                                           

Samtyckeskravet är det andra forskningsetiska kravet och innebär att den enskilde först måste 

samtycka till att medverka innan forskaren får intervjua den enskilde, (Vetenskapsrådet 2002: 

9). Då alla i Fontänhusets målgrupp och handledare är myndiga behövde jag inte få 

samtycken från förmyndare, (Vetenskapsrådet 2002: 9f). Vid inledningen av de olika 

intervjuerna informerade jag intervjupersonerna om att de har rätt att hoppa över frågor som 

de inte vill svara på och att de när som helst under intervjun får avbryta sin medverkan samt 

att få det denne tidigare berättat struket ur forskningsmaterialet om så önskas och att de då 

kunde kontakta mig på min nya mailadress vilket lever upp till samtyckeskravet, 

(Vetenskapsrådet 2002: 10). Eftersom jag ville använda en diktafon för mina intervjuer så 

frågade jag varje intervjuperson om jag fick spela in intervjun med denne.  Jag berättade att 

jag också kunde stänga av den under intervjuns gång om den intervjuade ville det.         

Jag skapade en ny mailadress dit intervjupersonerna kunde vända sig om de ville dra tillbaka 

något de berättat eller om någon intervjuperson ville att jag skulle ta bort allt denne sagt. 

Intervjupersonerna fick en vecka på sig innan jag raderade min nya mailadress. Jag raderade 

min nya mailadress för att se till att inkomna mail från intervjupersonerna som jag sedan hade 

läst också skulle raderas. Fontänhusets medlemmar är myndiga och har eller har haft kontakt 

med psykiatrin. Många av dem som har psykiska besvär kan uppleva sig själva som små och 

sårbara, (Löken 2007: 156). Att ha en sådan självbild kan göra det svårt för mina 

intervjupersoner, (som är medlemmar i Fontänhuset), att inför mig som utomstående sätta 

gränser under intervjuerna. Genom att jag gav ut min mailadress kunde det förhoppningsvis 

underlätta för intervjupersonerna att genom mailkontakt avbryta sin medverkan eller be mig 

att ta bort något de berättat ur mina intervjuutskrifter om de skulle vilja det.   

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att de medverkande ska vara 

oidentifierbara för utomstående i forskarens insamlade material samt i arbetets slutliga 

produkt, (Vetenskapsrådet 2002: 12). Mitt insamlade material från intervjuerna hos 

Fontänhuset kommer att utesluta information om de medverkandes namn, ålder, kön, i vilken 

kommun det berörda Fontänhuset ligger i samt beskrivning av när jag gjorde mitt besök. Jag 

var noga med att göra de medverkande i mina intervjuer oidentifierbara för utomstående.  I 

mina intervjuer har jag använt mig av en diktafon och när jag sedan hade transkriberat mitt 
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insamlade material så raderade jag samtliga av mina ljudinspelningar på diktafonen. Min 

ambition var att vara försiktig med hur jag återgav synsätten hos intervjupersonerna så att de 

inte är för identifierbara för andra inom samma Fontänhus. Därför var jag försiktig med att 

återge detaljer och personliga uttryck i intervjupersonernas berättelser. Trots det kan det ändå 

finnas en risk för att den enskilde i sin berättelse är identifierbar för andra inom Fontänhuset 

som jag besökte. Det fjärde kravet kallas nyttjandekravet, (Vetenskapsrådet 2002: 14). Detta 

krav innebär att uppgifter från de medverkande inte får ges ut till i kommersiella samt icke-

vetenskapliga syften, (ibid). Kravet innebär även att information från en intervjuperson inte 

får användas för att olika sociala myndigheter ska fatta beslut om ex. tvångsomhändertagande 

för denne, (ibid). Jag har informerat mina intervjupersoner om att intervjuerna endast ska 

användas för min studie vilket de också bara ska användas till. Genom att leva upp till 

konfidentialitetskravet kan det undvika att forskningsresultatet missbrukas av sociala 

myndigheter.     

Resultat och analys  

 

Resultaten av medlemmarnas berättelser kring Fontänhuset kommer att presenteras, 

sammanfattas och analyseras i löpande text. Delar har valts ut ur transkriberingen som är 

relevanta för denna studies forskningsfrågor. Valet grundar sig även på att 

intervjupersonernas svar ska likna varandra. Anledningen till detta är för att göra studien 

trovärdig i den bemärkelse som Bryman, (2011: 355), ger begreppet. Vidare avslutas detta 

avsnitt med ett textstycke som både pekar på fördelar och nackdelar hos Fontänhuset, då jag 

med hänvisning till studiens syfte inte vill betona och lyfta fram verksamheten som främst 

positiv eller främst negativ.  

 

Fontänhusets gemenskap kan stärka medlemmarna   

Till att börja med svarade alla de fem intervjuade medlemmarna när de tillfrågades om de 

upplevde att de blev hjälpta av Fontänhuset, att de blev det. Intervju C uppgav att det som är 

bra med Fontänhuset, är bl.a. att man snabbt får vänner från andra Fontänhus också. D 

berättade att det som är bra med Fontänhuset, är att för en del så var Fontänhuset kanske den 

enda plats där de kunde träffa andra människor. E uppgav att denne påverkades av 

Fontänhuset genom att denne fick ett socialt nätverk igen och isolerade sig inte hemma. 

Handledaren uppgav att det som är bra med Fontänhuset, är bl.a. att medlemmarna blev 

sedda, hörda, kunde bryta sin isolering, få glädje och sammanhållning. Starrin, (2007: 74), 

menar att individer med psykiska besvär kan uppleva sig som avvikande och mindre värda. 
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Detta kan medföra att dessa individer skäms över sin situation och isolerar sig från 

offentligheten, (ibid). Detta kan ses som en förklaring till varför vissa medlemmar i 

Fontänhuset tidigare har varit isolerade. På frågan om hur medlemmen upplevde att denne 

blev hjälpt av Fontänhuset, tog både A och C upp gemenskapen i verksamheten. Vidare 

menade C att det finns vissa i Fontänhuset som denne kan prata med om allt och känna igen 

sig själv samt förstå problematiken i sig själv genom andra medlemmar i verksamheten. B 

berättade att denne blev hjälpt av Fontänhuset genom att andra i verksamheten lyssnar när 

denne har sina ”downperioder”. Att bli hörd, tagen på allvar och respekterad kan stärka 

individens självuppfattning, (Starrin 2007: 72).  

 

Både A och C har tagit upp att de blir hjälpta av verksamhetens gemenskap. Handledaren, D 

och E har berättat om att en verksamhet som Fontänhuset kan bryta medlemmarnas isolering. 

Genom att gå ihop med andra individer som befinner sig i samma situation, kan individen 

bryta sin isolering och känna sig starkare, (Starrin 2007: 73). I en sådan gemenskap är 

individen inte ensam med sina besvär. Vidare kan tidigare svårigheter vändas till resurser i 

form av kunskaper samt erfarenheter som kan inspirera andra individer i en sådan gemenskap. 

Det kan ge dem en tro på att processen till en bättre tillit till sig själva samt en mer positiv 

uppfattning av sig själva är möjlig, (Löken 2007: 164).  

  

I Fontänhuset kan medlemmar och handledare lära sig av varandra  

D berättade att Fontänhuset kan ge medlemmen stöd när denne ska gå på läkarbesök, behöver 

hjälp med papper till myndigheter eller behöver en bostad och på så vis ge stöd för att 

medlemmen ska kunna ta tag i sitt liv igen. På frågan om hur medlemmen upplevde att denne 

blev hjälpt av Fontänhuset, berättar E bl.a. följande:  

 

”Sedan kanske inte handledarna kan allt men de är där. Här är det vi som utbildar 

handledarna. […] Jag tycker att det är en bra metodik för då är det vi medlemmar som sitter 

på kunnandet. Det är ändå vi som har psykiska besvär och har kunnande kring det som vi lär 

ut till varandra i huset. Handledaren får hjälpa till så gott denne kan och stötta medlemmar 

som söker fonder och så. Handledarens roll är också viktig.”           

 

D och E:s berättelser visar tillsammans hur medlemmar och handledare hjälper och lär av 

varandra vilket kan hjälpa till med att skapa en ”du och jag” relation emellan dem. Denna 

relation kännetecknas av ett möte mellan medmänniskor som tar avstånd från en över – och 

underordning, (Starrin 2007: 71). Många med psykiska besvär har svaga självförtroenden, 
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(Löken 2007: 156). Att bemöta en individ som en jämlik, kan stärka individens 

självuppfattning samt tillit till sin egen förmåga, (Tengquist 2007: 84f).  

 

 Att få känna sig behövd genom Fontänhusets arbetsuppgifter 

D tog upp att denne blev hjälpt av Fontänhuset genom att denne fick utföra arbetsuppgifter 

som var viktiga för att driva verksamheten. E svarade att det som är bra med Fontänhuset är 

att man vet att man är behövd och att man möts av glada attityder. Vidare berättade E att 

genom arbetsuppgifterna på Fontänhuset så kunde man få något vettigt gjort om dagarna. På 

frågan ”vad tycker du är bra med Fontänhuset”, uppgav handledaren bl.a. följande: 

 

”Jag tycker att det är bra för medlemmar att kunna komma hit. Att de får en trygghet och få en 

meningsfull arbetsdag.” 

 

Känslan av att vara behövd och att det man gör är till nytta för någon annan kan skapa känslor 

av stolthet, (Westerlund 2007: 101), som i sin tur kan skapa en bättre självuppfattning samt 

mer handlingskraft till att ta egna initiativ, (Starrin 2007: 65). Westerlund, (2007: 94f), menar 

att handlingskraft är viktigt för att individen ska kunna påverka sin situation såsom att börja 

utbilda sig, söka och ta ett arbete eller prova andra möjligheter som på längre sikt kan ge 

arbete.   

 

Att prova nya saker som ett sätt att upptäcka sina resurser 

När frågan finns det något som är bra med Fontänhuset ställdes, svarade A följande:  

 

”Fontänhuset är ju jätte bra för oss som har psykisk ohälsa. Man får många kamrater, man får 

prova på olika saker som man inte har gjort innan och man får hjälpa till på olika ställen. Jag 

är en mycket social människa och jag får utlopp för det genom att jag sitter i receptionen, i 

snackbaren, jag visar runt i huset och nu är jag uttagen till nätverksgruppen […]. 

Nätverksgruppen är en grupp som omfattar alla 12 Fontänhus i Sverige. Gruppen samlas på 

olika ställen i Sverige. […] I Nätverksgruppen diskuterar vi om allt som handlar om 

Fontänhus och dess utveckling. Jag är den som för mitt Fontänhus talan och röst. Vi har även 

en handledare med så då är vi två stycken från varje Fontänhus.”      

  

Vidare berättade A att denne också hjälper till med tidningen och delar ut dem i kommunen. 

A berättade dessutom att denne får aktivitetsersättning från Försäkringskassan och menade att 

då man får tjäna ett visst belopp utöver detta bidrag, så vill denne börja arbeta mot en lön 

snart igen. B berättade att denne ibland sitter i Fontänhusets reception och är också med i en 

”referensgrupp” i kommunen. I denna grupp ingår en socialförvaltning, psykiatriker och olika 

brukarföreningar. Vidare berättade B att denne går en utbildning för att bli mentor för andra 

med psykisk ohälsa. B uppgav att denne tror att denne kan bli en resurs hos referensgruppen 
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och hos Fontänhuset samt vill i framtiden arbeta utåt med Fontänhuset på olika sätt. På frågan 

om medlemmen arbetar i Fontänhuset, svarade C följande: 

 

”Jag tillsammans med en annan medlem, är i grund och botten hantverkare. Så vi gör alla 

reparationer här i huset. Vi gör stort sett allt vad gäller hantverk i huset förutom inom vatten 

och el. Sedan sköter jag även om våra datorer. Utan att jag tänker på det så är det ganska 

mycket jag gör och det är varierande uppgifter också. […] Jag är överallt i huset och ser över 

vad som behöver fixas.”  

 

När frågan vad medlemmen tyckte om att ett Fontänhus (enligt riktlinje 14, se bilaga nr 1) ska 

utgå ifrån människors starka sidor och förmågor ställdes, svarade D:   

 

”När jag började här så hade jag varken självförtroende nog eller tyckte att jag var tillräckligt 

duktig eller insatt i verksamheten. Jag var här på en måndag eftermiddag och bakade muffins. 

Det var väl uppskattat men det var vad jag trodde att jag hade att bidra med. Sedan så gjorde 

jag det i några månader och så hade jag försiktigt börjat prata med några stycken medlemmar 

i huset. Då var det en som då satt med i Nätverksgruppen och som kom och frågade; ”Vi har 

nätverksmöte om någon vecka. Du har inte lust att följa med och se vad det är?” […] När jag 

väl kom till nätverksmötet så satt jag och skrev, huvudet bara snurrade av idéer och jag 

pratade. Så jag kunde ju det här! […] Det handlar om att bygga upp självförtroendet och sin 

personlighet. [---] Sedan så kommer man till Fontänhuset och blir frågad; ”Jamen, vad kan du 

då?” Någon som försöker uppmuntra en att göra det och sedan försiktigt fråga; ”Du kunde ju 

göra det, kan du inte prova detta också?” Så lugnt och försiktigt i en lagom takt att du får 

pröva dig fram där du mer och mer får upptäcka hur mycket du faktiskt kan och vad du klarar 

av. Det finns inte en suck att jag hade trott när jag först kom hit och började baka muffins att 

jag skulle vara med i ett Nätverksmöte, hålla på med Fontänhusets tidning, jag har varit med 

ute och föreläst på skolor, jag har varit med på utställningar, jag sitter här och pratar med 

dig.”   

 

Berättelserna visar hur de fyra medlemmarna sysselsätter sig på olika sätt i Fontänhuset samt 

att verksamheten använder sig av deras olika kompetenser. Att Fontänhuset använder sig av 

de kompetenser som finns hos dessa medlemmar, kan ses som att verksamheten 

uppmärksammar deras starka sidor. Effekten av detta kan bli att medlemmarna känner sig 

stolta och börjar tro på sig själva, (Starrin 2007: 64). A uttryckte en ambition om att söka 

arbete och B utbildar sig. Vidare har D berättat om hur Fontänhuset har uppmuntrat denne att 

prova på nya saker och hur det har ökat dennes deltagande i verksamheten. Effekten av att 

prova på nya saker kan vara att individen får en bättre självkännedom om sina egna resurser, 

som ett dåligt självförtroende annars kan göra svåra för individen att se hos sig själv, 

(Westerlund 2007: 94). Vi kan se D:s berättelse som att dennes tro på sina förmågor har blivit 

bättre sedan när denne för första gången kom i kontakt med Fontänhuset. Vidare är också ett 

bra självförtroende till att våga försöka, viktigt för att individen ska få en större handlingskraft 
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till att ex. söka ett arbete, börja på en utbildning eller hitta alternativ som på längre sikt kan 

leda till arbete, (Westerlund 2007: 94f). Om A:s ambitioner att söka sig till arbetsmarknaden 

grundar sig i dennes deltagande i Fontänhuset, framgår inte av A:s svar. Om B började gå 

med i kommunens referensgrupp och började utbilda sig som en effekt av att vara med i 

Fontänhuset, framgår inte heller av B:s svar. Samtidigt har B uppgett att det bl.a. är tack vare 

Fontänhuset som denne har börjat föreläsa om verksamheten samt fått sitt självförtroende 

tillbaka, (detta utlåtande ska vi snart återkomma till).  

 

Att få möjlighet till att prestera och tillåtas att inte prestera 

A svarade att denne påverkas av Fontänhuset genom att få göra det denne vill i verksamheten. 

A berättade vidare att denne mådde bra av att göra det denne vill, kan och tycker är roligt 

samt att det är det som gör att denne utvecklas. B menade att denne påverkades mycket 

positivt av Fontänhuset, att det dels är tack vare verksamheten som har gjort att denne har 

börjat föreläsa, (om verksamheten hos bl.a. en allmänpsykiatri och hos en kyrka), och har fått 

sitt självförtroende tillbaka. D tog upp att det som är bra med Fontänhuset, är att man får göra 

hur lite som helst och hur mycket som helst i den takt man vill. E berättade att denne kände 

sig hjälpt av Fontänhuset genom att denne kan aktivera sig i verksamheten utifrån det denne 

klarar av. Vidare berättade E att oavsett hur länge man hade varit med i huset, så får man vara 

med på olika aktiviteter såsom att åka på Sverigekonferenser. På frågan som handlade om vad 

medlemmarna tyckte om att Fontänhuset skulle utgå ifrån människors starka sidor och 

förmågor, (enligt riktlinje 14, se bilaga nr 1), svarade B:  

 

”Jag har utvecklat många fina sidor hos mig själv för att det är helt ok att man bara sitter ner 

och att man någon dag är trött eller har sina down – perioder. Dessutom ringer de till en och 

frågar hur man mår. Då svarar jag att jag inte mår bra. Då säger de härifrån; Försök kom ner 

hit och prata med oss. […] Det är just när man kommer ner hit så blir man glad och upprymd. 

Man behöver inte göra så mycket för att få vara här.”  

 

Utifrån de fyra medlemmarnas svar, ger Fontänhuset utrymme för medlemmars olika insatser 

och är tillåtande samt stöttande när medlemmar inte presterar och/eller mår dåligt. Detta 

förhållningssätt hos Fontänhuset kan ses som ett sätt för verksamheten att ignorera 

medlemmarnas brister genom att tillåta att de inte presterar, stötta dem när de är nere samt ge 

medlemmarna möjligheter att visa sina starka sidor. Detta kan i sin tur få medlemmarna att 

känna sig stolta och fyllas med handlingskraft till att ta initiativ samt prestera, (Starrin 2007: 

64).  
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Finns det något som är mindre bra med Fontänhuset?  

A, B, C, D och handledaren uppgav sammanfattningsvis att det inte finns några större brister 

eller problem med Fontänhuset. Vidare uppgav B följande: 

 

”Det finns människor här som man inte kommer överens med, men de behöver man inte prata 

med. Det är inga problem här annars kan jag tycka.” 

 

E berättade att vissa i Fontänhuset kunde bemöta denne på ett sådant sätt att det väckte 

obehag hos denne. Vidare berättade E att denne har hållit sig borta från Fontänhuset ett tag 

som en konsekvens av de svårigheter som andra har utsatt denne för. Både B och E:s 

berättelser visar att det finns vissa i Fontänhuset som de inte kommer överens med. Osäkra 

och oense relationer kan skapa känslor av skam hos individen vilket kan hämma individens 

självförtroende samt handlingskraft, (Starrin 2007: 65f). Om det är några medlemmar, några 

handledare eller några ur verksamhetens styrelse som B eller E inte kommer överens med, 

framgår inte med tydlighet i deras svar. Med hänvisning till analysen av B och E:s svar, kan 

det konstateras att det i Fontänhuset finns faktorer i form av osäkra relationer som i sin tur kan 

skapa känslor av skam för dessa medlemmar, (Starrin 2007: 65).   

 

Möten – möjligheter för inflytande i verksamheten                                                                                                                                           

A och D berättade att det är medlemmarna som ska styra Fontänhuset. A uppgav att denne går 

på alla möten i Fontänhuset och att denne brukar sitta som ordförande. B, C och D berättade 

att de går på de flesta av mötena så ofta de kan. E uppgav att denne inte var så aktiv i 

verksamheten men går på mötena när denne kan. Handledaren berättade följande:  

 

”Vi har husmöten där vi fattar vissa beslut och då är det ibland bara de starka som är där och 

säger vad de tycker. Men oftast blir det bra beslut.”  

 

När frågan hur medlemmarnas närvaro och aktivitet ser ut vid styrelsemötena ställdes, uppgav 

handledaren:    

 

”Vi har styrelsemötena här i huset. Så då är det en salig blandning av handledare och 

medlemmar. Så de är väldigt aktiva. De lyssnar, de är med och närvarande.”   

 

Vidare tyckte de intervjuade medlemmarna att de blev lyssnade till vid de olika mötena. 

Samtidigt uppgav E att denne ibland inte blev lyssnad till under husmötena. E berättade att 

denne kunde prata en längre tid och fick ibland avbryta sig då andra kunde bli trötta på att 
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höra mer. A, C och handledaren menade att det finns en del medlemmar som är tystlåtna av 

sig i Fontänhuset. C berättade att de medlemmar som är lite tystlåtna har sökt sig till denne 

eller andra för att på så vis anonymt framföra deras åsikter under styrelsemötena. Handledaren 

uppgav att denne ofta frågar efter medlemmarnas åsikter för att ge dem möjligheter till 

inflytande.  

 

A, C och handledaren har berättat att det är en del av medlemmarna i Fontänhuset som är 

tystlåtna. Både handledaren och C har visat sina strategier för att uppmuntra eller underlätta 

för tystlåtna medlemmar att göra sina åsikter hörda. Vidare har medlemmarna berättat att de 

tycker att de blir lyssnade till under mötena. Att få möjligheter och uppmuntras till att 

medverka samt få hjälp till att kunna medverka, kan ses som att medlemmarna bemöts av 

andra i Fontänhuset med en tro på att de har kunskaper och åsikter som är viktiga, (Löken 

2007: 166f). Att uppmärksamma medlemmarnas kompetenser och bemöta dem med 

uppmuntran, kan göra medlemmarna trygga, (Starrin 2007: 72). Känslan av trygghet kan göra 

att individen börjar se på sig själv som kompetent, som en aktör och börja handla därefter, 

(Löken 2007: 164). Samtidigt har E uppgett att under husmötena så blir denne ibland inte 

lyssnad till och får avbryta sig. Detta kan ses som att E:s möjligheter till att bli hörd ibland 

begränsas av andra. Detta textstycke visar att det i Fontänhuset finns möjligheter och 

begränsningar för medlemmar att bli hörda samt att medverka i verksamheten. Vidare är det 

viktigt att bli hörd för att skapa känslor av trygghet och en stärkt självuppfattning hos den 

enskilde, (Starrin 2007: 72).      

Avslutande diskussion 

                                                                                                                                                             

I detta avsnitt kommer jag först att reflektera kring en svårighet som jag inte har tagit upp i 

avsnittet för metoden. Sedan kommer jag att sammanfatta min studies analys och kring det ta 

upp egna reflektioner. Förutom i studiens metodavsnitt, så har jag valt att inte använda mig av 

egna reflektioner bl.a. för att skydda studiens undersökning från att vinklas av mina egna 

värderingar och för möjligheten att styrka och konfirmera studien, (Bryman 2011: 355). 

Vidare anser jag själv att texten blir lättare att överblicka när forskarens egna reflektioner 

endast finns, (förutom i metoddelen), i den avslutande diskussionen. Som ses i analysdelen, 

har medlemmarna och handledare berättat om faktorer i Fontänhuset som stärker och som 

hämmar den enskildes självförtroende samt självkänsla. Detta kan i sin tur påverka den 

enskildes handlingskraft, (Starrin 2007: 65).    
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Trovärdighet och misstrogenhet   

Det fanns vissa svårigheter med delkriteriet trovärdighet, (Bryman 2011: 354). För att 

bekräfta att kontexten, (som undersökningen utgick ifrån), har uppfattas på rätt sätt, så valdes 

delar ut ur intervjupersonernas berättelser som genom sin likhet kunde bekräfta varandra. 

Svårigheten uppstod när jag insåg att svaren inte kunde bli helt lika. Samtidigt har jag, i 

metodens avsnitt, tagit upp att det egentligen inte finns någon anledning till att misstro 

intervjupersonerna i deras berättelser. Detta bör även gälla deras uppfattning kring 

Fontänhuset, som är den kontext som denna studie utgått ifrån.           

 

Analysavsnittet 

Studiens två forskningsfrågor är följande: Finns det något hos ett Fountain House, utifrån fem 

medlemmars och en handledares synsätt på dess verksamhet, som stärker empowerment för 

de intervjuade medlemmarna? Finns det något hos ett Fountain House, utifrån fem 

medlemmars och en handledares synsätt på dess verksamhet, som hämmar empowerment för 

de intervjuade medlemmarna? Empowerment innebär i denna studie att individen har 

handlingskraft till att kunna påverka sitt eget liv och har därmed makt över sitt eget liv. 

Känslor av skam och stolthet kan påverka individens handlingskraft till att påverka sitt eget 

liv. Dessa känslor kan därför fungera som hämmande eller stärkande av empowerment, 

(Starrin 207: 65). Begreppet empowerment har därför i denna studie, lagt fokus på hur ett 

Fontänhus eventuellt kan stärka och hämma den enskilde i att förbättra sin tillit till sina 

förmågor och sin uppfattning av sig själv. 

 

Jag har funnit i intervju med D att denne kände sig hjälpt av att få utföra viktiga 

arbetsuppgifter och att E kände sig behövd på Fontänhuset. Känslan av att vara behövd och att 

det man gör är till nytta för någon annan kan skapa känslor av stolthet, (Westerlund 2007: 

101), som i sin tur kan skapa mer handlingskraft till att ta egna initiativ hos den enskilde, 

(Starrin 2007: 65). A och C berättade att de blev hjälpta av Fontänhusets gemenskap. 

Handledaren, D och E berättade om att en verksamhet som Fontänhuset kan bryta 

medlemmarnas isolering. Genom att gå ihop med andra individer som befinner sig i samma 

situation, så kan individen bryta sin isolering och känna sig starkare, (Starrin 2007: 73). I en 

sådan gemenskap är individen inte ensam med sina besvär och kan inspirera andra genom sina 

erfarenheter till att tro på att processen till ett bättre självförtroende samt en bättre självkänsla 

är möjlig, (Löken 2007: 164). Vidare har C berättat att det finns vissa i Fontänhuset som 

denne kan prata med om allt och förstå problematiken i sig själv genom andra medlemmar i 



33 

 

verksamheten. B berättade att denne blev hjälpt av Fontänhuset genom att andra i 

verksamheten lyssnar när denne känner sig nere. Medlemmarna har även uppgett att de tycker 

att de blir lyssnade till under Fontänhusets olika möten. Att bli hörd, tagen på allvar och 

respekterad kan stärka individens självuppfattning, (Starrin 2007: 72). D och E berättade hur 

medlemmar samt handledare kunde lära sig av varandra. Vidare kan det skapa ett samspel 

som bygger på jämlikhet. Att bemöta en individ som en jämlik, kan stärka individens 

självuppfattning samt tillit till sin egen förmåga, (Tengquist 2007: 84f). I intervju med A, B, C 

och D visade det sig att Fontänhuset använder sig av de kompetenser som finns hos dessa 

medlemmar. I intervju med A, B, D och E, visade det sig att Fontänhuset ger utrymme för 

medlemmars olika insatser och är tillåtande samt stöttande när medlemmar inte presterar 

och/eller mår dåligt. Dessa förhållningssätt hos Fontänhuset kan ses som ett sätt för 

verksamheten att uppmärksamma de intervjuade medlemmarnas starka sidor, ge dem 

möjligheter att visa sina starka sidor, ignorera medlemmarnas brister genom att tillåta att de 

inte presterar och stötta när de känner sig nere. Detta kan i sin tur få medlemmarna att känna 

sig stolta och fyllas med handlingskraft till att ta initiativ samt prestera, (Starrin 2007: 64).  

 

E uppgav att under husmötena så blir denne ibland inte lyssnad till och får avbryta sig. Detta 

visar att denna medlem ibland begränsas i att bli hörd i Fontänhuset. Vidare är det viktigt att 

bli hörd för att skapa känslor av trygghet och en stärkt självuppfattning hos den enskilde, 

(Starrin 2007: 72). En intervju med E har visat att det finns konfliktrelationer i Fontänhuset 

som fick denne att under en period, hålla sig borta från verksamheten. Även B har uppgett att 

det finns de i Fontänhuset som denne inte kommer överens med. Osäkra och oense relationer 

kan skapa känslor av skam hos individen vilket i sin tur kan hämma individens 

självförtroende samt handlingskraft, (Starrin 2007: 65f). 

 

Utifrån denna sammanfattning av studiens analys, ses att det Fontänhus som studien utgick 

ifrån, rymmer faktorer som stärker empowerment för de intervjuade medlemmarna. Dessa 

faktorer är arbetsuppgifter, gemenskap, lyhördhet, ett jämlikt samspel mellan medlemmarna 

och handledarna där de lär sig av varandra, verksamhetens fokus på medlemmarnas fördelar, 

ignorerande av deras brister samt stöd när någon medlem känner sig nere. Det finns även 

faktorer som kan begränsa att empowerment stärks för en av de intervjuade medlemmarna 

eller som hämmar empowerment för vissa av de intervjuade medlemmarna. Dessa faktorer är 

att en medlem ibland inte blir hörd under så kallade husmöten i Fontänhuset och osäkra 

relationer. Sammanfattningsvis har jag i min studie funnit att det Fontänhus som min studie 
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utgick ifrån, innehåller faktorer som är stärkande för alla de intervjuade medlemmarna. Jag 

har även funnit och visat på faktorer som kan begränsa att empowerment stärks för en av de 

intervjuade medlemmarna eller som hämmar empowerment för vissa av de intervjuade 

medlemmarna. Det är denna studies slutsats och svar på dess forskningsfrågor.  
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Bilagor 

 

Bilaga nr 1 Riktlinjer 

 

MEDLEMSKAP 

1. Medlemskap är frivilligt och utan tidsbegränsning. 

2. Klubbhuset har kontroll över antagandet av nya medlemmar. Medlemskapet är öppet för 

alla som har en psykiatrisk sjukdomshistoria, såvida inte personen ifråga utgör ett 

påtagligt och aktuellt hot mot klubbhusgemenskapens allmänna säkerhet. 

3. Medlemmar väljer hur de använder sig av klubbhuset och de anställda de arbetar med. Det 

finns inga överenskommelser, kontrakt, scheman eller regler som avser att tvinga fram 

deltagande bland medlemmarna. 

4. Alla medlemmar har samma tillgång till klubbhusets alla möjligheter, oberoende av 

diagnos och funktionsnivå. 

5. Medlemmar medverkar, om de vill, i skrivandet av alla dokument angående deras 

deltagande i klubbhuset. Alla sådana dokument skall undertecknas av både medlem och 

anställda. 

6. Medlemmar har rätt till omedelbart återinträde i klubbhusgemenskapen efter 

frånvaro oavsett hur länge frånvaron varat, såvida inte deras återinkomst innebär ett hot 

mot klubbhusgemenskapen. 

7. Klubbhuset bedriver en väl fungerande uppsökande verksamhet för att nå medlemmar som 

inte kommer till klubbhuset, blir isolerade i samhället eller är intagna för vård. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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RELATIONER 

8. Alla klubbhusmöten är öppna för både medlemmar och anställda. Det finns inga 

formella möten enbart för medlemmar eller enbart för anställda, där verksamhetsbeslut 

och medlemsfrågor diskuteras. 

9. Klubbhusets anställda är tillräckligt stor i antal för att engagera medlemmarna, men så liten 

i antal att det blir omöjligt att utföra arbetsuppgifterna utan medlemmars medverkan. 

10. Klubbhusets anställda arbetar allsidigt. Alla anställda delar ansvaret för arbetet 

med anställningar, boende, kvälls- och veckosluts- och storhelgsprogram, samt ansvar 

för klubbhusets enheter. Klubbhusets anställda delar inte sin arbetstid mellan klubbhuset 

och andra större ansvarskrävande arbetsuppgifter. 

11. Medlemmar och anställda, och ytterst klubbhusets föreståndare ansvarar för 

klubbhusets verksamhet. Det viktigaste i detta ansvar är engagerandet av medlemmar och 

anställda i alla delar av klubbhusverksamheten. 

UTRYMME 

12. Klubbhuset har sin egen identitet, vilket innefattar eget namn, postadress och 

telefonnummer. 

13. Klubbhuset är beläget i egna lokaler. Det är skilt från alla former av psykiatrisk vård eller 

andra institutioner och är oförenlig med andra verksamheter. Klubbhusets lokaler skall främja 

den arbetsinriktade dagen och samtidigt vara tilltalande, lagom stora och förmedla en känsla 

av respekt och värdighet. 

14. Alla klubbhusutrymmen är tillgängliga för medlemmar och anställda. Det finns 

inga utrymmen avsedda enbart för anställda eller enbart för medlemmar. 

DEN ARBETSINRIKTADE DAGEN 

15. Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda tillsammans, sida vid sida 

för att driva klubbhuset. Klubbhuset inriktar sig på starka sidor, begåvning och 

förmåga; därför får den arbetsinriktade dagen inte omfatta klinisk medicinsk 

behandling, dagvård eller terapiprogram inom klubbhuset. 

16. Det arbete som utförs i klubbhuset är uteslutande arbete som uppstår i klubbhuset genom 

verksamheten i och utvecklandet av klubbhusgemenskapen. Inget arbete som utförs för 

utomstående personer eller företag, med eller utan betalning, är godtagbart arbete i 

klubbhuset. Medlemmar betalas inte för något klubbhusarbete, inte heller förekommer några 

andra konstgjorda belöningssystem. 

17. Klubbhuset är öppet minst fem dagar i veckan. Den arbetsinriktade dagen 

motsvarar ordinär arbetstid. 
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18. Klubbhuset är organiserat i en eller flera arbetsenheter, som var och en har tillräckligt med 

handledare, medlemmar och meningsfullt arbete för att upprätthålla en fullständig och 

engagerande arbetsinriktad dag. Enhetsmöten hålls för att främja relationer såväl som 

organisera och planera arbetet för dagen. 

19. Allt arbete i klubbhuset är avsett att hjälpa medlemmar att återfå sitt egenvärde, få ett mål 

och känna självförtroende. Det är inte avsett att vara en yrkesutbildning. 

20. Medlemmar har möjlighet att delta i allt arbete i klubbhuset, inklusive 

administration, forskning, introduktion av nya medlemmar, reach out, anställning, träning och 

utvärdering av anställda, PR (upplysa och informera om verksamheten), advocacy samt 

utvärdering av klubbhusets effektivitet. 

ANSTÄLLNINGAR 

21. Klubbhuset gör det möjligt för sina medlemmar att återvända till betalt arbete, 

genom övergångsarbete, olika former av arbete med stöd från samhället och eget arbete. 

Därför erbjuder inte klubbhuset sina medlemmar anställningar genom verksamheter inom 

husets väggar, segregerade klubbhusföretag eller skyddade verkstäder. 

ÖVERGÅNGSARBETE 

22. Klubbhuset erbjuder egna övergångsarbeten som en rättighet för medlemmen. Dessa ger 

möjlighet för medlemmar att arbeta på arbetsplatser i affärsliv och industri. 

Klubbhusets övergångsarbeten karakteriseras av att klubbhuset alltid garanterar att arbetet 

blir utfört vid medlems frånvaro. Övergångsarbetsprogrammet uppfyller nedanstående 

kriterier: 

A. Önskan att arbeta är den absolut viktigaste faktorn när man avgör möjligheten 

tillplacering i arbete. 

B. Möjlighet till arbetsplatsplacering kommer att stå till buds, oavsett om man lyckats 

eller misslyckats på tidigare arbetsplatser. 

C. Medlemmarna arbetar i arbetsgivarens lokaler. 

D. Medlemmarna betalas enligt rådande lönenivå, dock minst minimilön, direkt av 

arbetsgivaren. 

E. Övergångsarbeten kan ordnas inom ett brett urval av arbetstillfällen. 

F. Övergångsarbeten är på deltid och tidsbegränsade, i allmänhet 15 – 20 timmars arbete per 

vecka och från sex till nio månaders varaktighet. 
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G. För urval och träning av medlemmar till övergångsarbete ansvarar klubbhuset, inte 

arbetsgivaren. 

H. Klubbhusets medlemmar och anställda rapporterar om övergångsarbeten till alla 

berörda instanser som handlägger medlemmars förmåner. 

I. Övergångsarbeten handhas av klubbhusets anställda och medlemmar, inte av 

ÖAspecialister. 

J. Det finns inga övergångsarbeten inom själva klubbhuset. ÖA hos klubbhusets 

huvudmän måste utföras utanför klubbhusets lokaler och uppfylla samtliga ovanstående 

kriterier. 

ARBETE MED STÖD (SUPPORTED EMPLOYMENT) OCH EGET ARBETE 

23. Klubbhuset bistår och stöder medlemmar med att skaffa, upprätthålla och 

efterhand förbättra deras anställningar. 

24. Medlemmar med egna arbeten har fortfarande tillgång till allt stöd och alla möjligheter i 

klubbhuset, inklusive att huset hjälper dem med deras rättigheter när det gäller boende samt 

rättsliga, ekonomiska, medicinska och personliga frågor. De har även rätt att delta i kvälls- 

och veckoslutsprogram. 

UTBILDNING 

25. Klubbhuset stöder medlemmar i att vidareutveckla sina yrkesinriktade och 

studieinriktade mål genom att hjälpa dem att utnyttja möjligheterna till vuxenutbildning i 

samhället. Dessutom tillhandahåller klubbhusutbildnings- och studieverksamhet inom huset 

som uttalat använder medlemmars förmåga för att lära ut och handleda. 

HUSETS VERKSAMHET 

26. Klubbhuset ligger i ett område med god tillgång till allmänna kommunikationer, för 

att komma till och från både klubbhusverksamheten och övergångsarbeten. Klubbhuset 

tillhandahåller eller ordnar med ändamålsenliga alternativ när tillgången till allmänna 

kommunikationer är begränsad. 

27. Stöd och hjälp till medlemmar för att komma i kontakt med samhällets service kan fås av 

klubbhusets medlemmar och anställda. Denna gemensamma stödverksamhet är en central 

uppgift i klubbhusets arbetsgruppsstruktur. Den omfattar hjälp med rättigheter, boende och 

rådgivning såväl som att finna god medicinsk, psykologisk och farmakologisk vård samt 

ordna stöd från samhället vid missbruksproblem. 

28. Klubbhuset åtar sig att se till att alla medlemmar får många valmöjligheter till ett 

säkert, godtagbart och ekonomiskt överkomligt boende. Klubbhuset har tillgång till 
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boendemöjligheter som uppfyller dessa kriterier, i annat fall utvecklar klubbhuset ett eget 

boendeprogram. 

För klubbhusets boendeprogram gäller: 

A. Medlemmar och anställda sköter verksamheten tillsammans. 

B. Medlemmar som bor där, gör det av eget val. 

C. Medlemmar väljer själv var de vill bo och med vem de vill dela bostad. 

D. Målsättning och tillvägagångssätt är utformade i överensstämmelse med den 

övriga klubbhuskulturen. 

E. Stödnivån ökar eller minskar i förhållande till medlemmens varierande behov. 

F. Medlemmar och anställda deltar aktivt för att hjälpa medlemmar att behålla sitt boende, i 

synnerhet under perioder av sjukhusvistelse. 

29. Klubbhuset genomför regelbundna, objektiva utvärderingar av sin verksamhets 

effektivitet. 

30. Klubbhusföreståndaren, medlemmar, anställda och andra lämpliga personer deltar i ett tre 

veckors träningsprogram i klubbhusmodellen vid en certifierad träningsbas. 

31. Klubbhuset har rekreations- och sociala program kvällar och veckoslut. Helgdagar firas på 

den dag de faktiskt infaller. 

FINANSIERING, LEDNING OCH ADMINISTRATION 

32. Klubbhuset har en oberoende styrelse, eller, om det har en finansiär som huvudman, en 

separat rådgivande styrelse som består av personer som kan stödja klubbhuset och dess 

medlemmar vad gäller finansiella, juridiska och samhällsfrågor, samt föra husets talan. 

33. Klubbhuset upprättar och upprätthåller en egen budget, som godkänns av styrelsen eller 

den rådgivande styrelsen för verksamhetsårets början och budgeten granskas 

rutinmässigt under verksamhetsåret. 

34. De anställdas löner är konkurrenskraftiga i förhållande till jämförbara tjänster 

inom psykosocial rehabilitering och psykiatrisk vård. 

35. Klubbhuset har stöd av relevanta myndigheter och har alla tillstånd och rättigheter 

det behöver. Klubbhuset samarbetar med människor och organisationer som kan hjälpa till att 

göra dess arbete effektivare ute i samhället. 
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36. Klubbhuset har öppna mötesformer och rutiner som gör det möjligt för medlemmar och 

anställda att aktivt delta i beslut, som regel i samstämmighet, gällande klubbhusets ledning, 

policy, framtida inriktning och utveckling. 

 

Bilaga nr 2 Intervjuschema med medlem 

  

 

 Hur länge har du varit medlem i Fontänhuset? 

 

 

 Hur kom du i kontakt med Fontänhuset?  

   

 Upplever du att du blir hjälpt av Fontänhuset? 

 

Om ja:  

 

 Hur känner du att du blir hjälpt av Fontänhuset? 

 

Om nej:  

 

 Hur kommer det sig? 

 

 

 Finns det något som är bra med Fontänhuset?  

 

 Finns det något som är mindre bra med Fontänhuset?  

 

 Finns det medlemmar hos Fontänhusets styrelse? 

 

 Jag har förstått att Fontänhuset har 36 riktlinjer. En av dem tar upp att 

Fontänklubbhus utgår från människors starka sidor och förmågor. Vad tycker du om 

det? (Och klubbhuset ger därför inte medicinsk, terapeutisk eller annan behandling). 

(Riktlinje 14).  

 

 Enligt en av Fontänhusets riktlinjer så kan medlemmar och personal ge hjälp till 

medlemmen bl.a. genom att i samhället hitta passande medicinsk, psykologisk vård 

eller stöd vid missbruk. (riktlinje nr 24). Har det hänt att du eller någon annan har fått 

denna hjälp utan att be om den?  

          

      Om ja:  
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 Hur tänker du kring det?  

 

 

 Arbetar du i Fontänhuset? 

 

         
Om ja: 

 

 Med vad?  

 

 Har du eller har du haft något övergångsarbete?  

 

 

Om ja:  

 

 Hur upplever du det?  

 

 Får du testa på olika arbetsuppgifter? 

  

 

 Går du på klubbmötena (som sker månadsvis)?  

 

 Går du på andra möten i klubbhuset? (möten i arbetsgruppen som sker dagligen, 

husmöte som sker veckovis samt Klubbmöten som sker månadsvis 193f).  

 

Om ja: 

 

 Upplever du att du blir lyssnad till under möten i klubbhuset?  

 

 Hur sitter ni under dessa möten, (runda bord eller bord med kortsidor?) 

 

 Har du märkt av bekymmer hos personal och medlemmar när klubbhusets ekonomi 

och budget diskuteras?  

 

 

 Upplever du att det finns några krav på dig på Fontänhuset?  

 

 

 Hur påverkar Fontänhuset dig? 
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 Hur mår du i allmänhet?  

 

 

Svarsalternativ: 

 

Mindre bra Bra Mycket bra 

 

 

 

  Om du fick bestämma helt själv, skulle du vilja ändra på något hos Fontänhuset? 

 

Om ja:  

 

 Vad i så fall?  

 

Bilaga nr 3 Intervju med en handledare 

 

 

 

 Hur länge har du varit handledare? 

 

 

 Hur kom du i kontakt med Fontänhuset?  

 

 

 Vad är handledarna utbildade inom?  

 

 

 Jag tänkte på riktlinje 28 som tar upp att Fontänhuset ska se till att medlemmar har 

många valmöjligheter gällande boende. Saknas dessa möjligheter så kan klubbhuset 

skapa ett eget boendeprogram. Hur ser det ut här? 

 

 (Riktlinje 25: Klubbhuset stöder medlemmar i att vidareutveckla sina yrkesinriktade 

och studieinriktade mål genom att hjälpa dem att utnyttja möjligheterna till 

vuxenutbildning i samhället. Dessutom tillhandahåller klubbhusutbildnings- och 

studieverksamhet inom huset som uttalat använder medlemmars förmåga för att lära ut 

och handleda). Innebär det att Fontänhuset här har en studieverksamhet? Är det då 

medlemmarna som lär ut och handleder?    

 

 Vad har klubbhusföreståndaren för roll? 
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 32. (Klubbhuset har en oberoende styrelse, eller, om det har en finansiär som 

huvudman, en separat rådgivande styrelse som består av personer som kan stödja 

klubbhuset och dess medlemmar vad gäller finansiella, juridiska och samhällsfrågor, 

samt föra husets talan). Är er styrelse oberoende eller är det en finansiär? 

   

 Är det som riktlinje 32 tar upp syftet med att ha en styrelse? 

 

 Kan du ge praktiska exempel på hur styrelsen stöttar klubbhuset? 

 

 33. Klubbhuset upprättar och upprätthåller en egen budget, som godkänns av 

styrelsen eller den rådgivande styrelsen för verksamhetsårets början och budgeten 

granskas rutinmässigt under verksamhetsåret. Hur tungt väger styrelsens röst vad 

gäller budgeten?  

 

 Jag har förstått att det inte finns några medlemmar i styrelsen. Har det med styrelsens 

syfte att göra? 

 

 Hur upplever du att samarbetet med styrelsen fungerar? 

 

 Hur ser medlemmarnas närvaro och aktivitet ut vid styrelsemötena? 

 

 Har du märkt av bekymmer hos medlemmar och handledare när ekonomi och budget 

diskuteras? 

 

 

 Riktlinje 30: Klubbhusföreståndaren, medlemmar, anställda och andra lämpliga 

personer deltar i ett tre veckors träningsprogram i klubbhusmodellen vid en certifierad 

träningsbas. Vad innebär detta? 

 

 Jag har förstått att Fontänhuset har avskaffat övergångsarbeten hos Fontänhuset här. 

Hur kommer det sig? 

 

 Vad har verksamheten istället?  

 

 Vad hade Sverigekonferensen som hölls för några veckor sedan för syfte?  

 

 Hur gör du för att ge medlemmar inflytande?  
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 Har ni några fasta avstängningsregler?  

 

 Har ni fler stadgar än de 36 riktlinjerna?  

 

 Vad är syftet med gruppen Unga Vuxna?  

 

 Vad tycker du är bra med Fontänhuset?  

 

 Vad upplever du att medlemmarna tycker är bra med Fontänhuset? 

 

 Vad tycker du är mindre bra med Fontänhuset? 

 

 Vad upplever du att medlemmarna tycker är mindre bra med Fontänhuset? 

 

 Om du fick bestämma helt själv, skulle du vilja ändra på något hos Fontänhuset? 

 

 

 

 

 


