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Abstrakt 
 

Att utföra meningsfulla aktiviteter har visat vara viktigt för att uppnå god hälsa. Vad som gör 

en aktivitet meningsfull kan ses på många olika sätt och är individuellt. Fontänhuset är ett 

etablerat klubbhus för personer med psykiskt funktionshinder och studier har visat att detta 

klubbhus erbjuder meningsfulla aktiviteter. Den här studien ämnade undersöka vad som ger 

mening i aktivitet hos medlemmar på ett Fontänhus, då detta ämne är outforskat. Metoden för 

undersökningen var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer av fyra medlemmar på ett 

Fontänhus i Sverige. Resultatet visade att tillhörande av ett socialt sammanhang, hjälpsamhet, 

användande av kunskap och kapacitet, mod och utveckling och husets möjligheter i sig bidrog 

till en upplevelse av meningsfullhet i aktivitet för de fyra intervjuade medlemmarna. Vidare 

kan forskning göras för att undersöka hur man kan dra nytta av Fontänhusets koncept i 

liknande verksamheter eller i reguljära arbetsrehabiliterande former. 
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En av arbetsterapins grundsatser är att meningsfull aktivitet ger bättre hälsa (Eklund, 

Gunnarsson & Leufstadius, 2010). Personer med psykiskt funktionshinder kan finna hinder 

till att leva upp till sina personliga mål i livet samt till att kunna utföra de aktiviteter som den 

önskar (Lundin & Ohlsson, 2002). Enligt tidigare forskning erbjuder Fontänhuset en 

välfungerande alternativ rehabilitering samt en social gemenskap (Meeuwisse, 1997). 

Fontänhuset är ett brukarstyrt klubbhus som finns runt omkring i världen, tillgängligt för 

personer som har haft kontakt med psykiatrisk vård. Målet på Fontänhuset är att öka 

människors självkänsla genom meningsfulla aktiviteter och delaktighet i ett socialt 

sammanhang. Forskning har även visat att meningsfulla relationer, meningsfulla 

arbetsuppgifter samt en stödjande miljö är grundstenarna till att verksamheten fungerar väl 

(Norman, 2005). Dock finns få studier som undersöker meningsfullhet i aktivitet på 

Fontänhuset. Denna studie ämnar således undersöka vad som ger mening i aktivitet för fyra 

personer på Fontänhuset. Denna kunskap är av värde för arbetsterapins kunskapsbas då 

arbetsterapi bygger på meningsfulla aktiviteter (Eklund et. al, 2010).). 

Fontänhuset 

Verksamheten Fountain House (Fontänhuset) bildades av en grupp patienter på ett 

mentalsjukhus i New York i början på 1940-talet. Idén som inspirerade dessa personer till att 

bilda Fontänhuset byggde på deras tro om att personer med psykiatrisk sjukdom själva har 

den kapacitet och resurser som krävs för att kunna hjälpa varandra att genom meningsfulla 

dagliga aktiviteter kunna återfå sin självkänsla. Det blev som en reaktion mot den 

institutionella vård de erhållit på mentalsjukhuset och som de ansåg endast bidrog till att 

passivera personer med psykiatriska sjukdomar (Fountainhouse, 2011). 

På grund av denna tidigare vård med brist på meningsfull sysselsättning ville dessa människor 

skapa en verksamhet där de själva stod för sin rehabilitering och utformning av denna för att 

möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter och i sin tur återvinna sin självkänsla. 

Grundarnas uppfattning var att en psykiatrisk diagnos i det långa loppet inte spelar någon roll 

i en rehabiliteringsprocess för psykiskt sjuka då varje människa, oavsett sjukdom, är unik med 

sina egna viljor, behov och förutsättningar för aktivitet. Verksamhetens fokus ligger därför på 

att personerna med psykiatriska sjukdomar tillsammans ska hitta meningsfulla dagliga 

aktiviteter. På Fontänhuset fungerar aktiviteterna som medel för att nå det slutgiltiga målet 

vilket är att återfå sin självkänsla (Sverigesfontänhus, 2011).  
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Fontänhusen i Sverige vänder sig till alla personer som har varit i kontakt med psykiatrisk 

vård. Rehabiliteringen är inriktad på psykosocial träning med arbetsinriktade aktiviteter efter 

Fontänhusets egen modell. Medlemmar och handledare arbetar tillsammans för att möjliggöra 

för att medlemmarna ska kunna påverka sin livssituation och sitt dagliga liv. Detta sker 

genom delaktighet, social gemenskap och meningsfullt arbete. Verksamheten är utformad 

som ett klubbhus med kostnadsfritt deltagande. Medlemmarnas aktiva deltagande är en 

förutsättning för verksamhetens arbete då det endast finns ett fåtal handledare anställda. 

Arbetet för medlemmarna är oavlönat, oftast ges dock någon annan typ av ekonomisk 

ersättning utanför klubbhuset (Sverigesfontänhus, 2011). 

I Anna Meeuwisses avhandling (1997) om Fountainhouse-rörelsen beskrivs att man som 

besökare på Fontänhuset möts av respekt och ett speciellt välkomnande . Fontänhuset beskrivs 

både som ett socialt fenomen, en organisation och en rehabiliteringsform. Avhandlingen 

behandlar även en utvecklingsprocess av organisationen med beaktande av risk för 

institutionalisering som kan uppstå vid ökad spridning av konceptet samt hur det sedan 

påverkar Fontänhusets som klubbhus i sig (Meeuwisse, 1997). 

Aktivitet  

Arbetsterapins mål är att främja individens möjligheter att leva ett värdefullt liv samt att 

upprätthålla, möjliggöra eller utveckla aktivitetsförmåga så att personen känner 

tillfredsställelse i sitt dagliga liv. Detta baseras på grundstenar som ger evidens för det 

arbetsterapeutiska arbetet. Dessa grundstenar är att människan till naturen är aktiv, att 

människans upplevelse och förståelse av omvärlden förutsätter aktivitet samt att människan är 

beroende av aktivitet och handling. Människan är även en autonom varelse och kan påverka 

sin hälsa genom aktivitet och vila (Christiansen & Baum, 2005).  

 

För att kunna förstå och analysera mänsklig aktivitet har olika teoretiska modeller tagits fram 

vilka alla på olika sätt visar hur människan upplever och utför en aktivitet samt är beroende av 

ett dynamiskt samspel mellan person, aktivitet och miljö (Kielhofner, 1997; Law, Polatajko, 

Baptiste & Townsend, 1997, Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). En av dessa 

modeller är The Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) 

(Polatajko, Townsend & Craik 2007).CMOP-E fokuserar på utförandet av aktivitet samt 

faktorer hos individen och miljöns faktorer som kan inverka på dennes aktivitetsrepertoar. 

Begreppet spirituality ses i modellen som människans drivkraft till att utföra aktivitet.  
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Att ha ett psykiskt funktionshinder och dess påverkan på daglig aktivitet  

Ett psykiskt funktionshinder innebär en påverkan på utförandet av en persons dagliga 

aktiviteter såsom att gå upp på morgonen, sköta personlig hygien, äta frukost och så vidare 

(Eklund et. al., 2010). Ett psykiskt funktionshinder påverkar även personliga relationer samt 

möjligheten till anställning. Funktionshinder är ett begrepp som även innefattar 

funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning (Lundin & Olsson, 2002). Ett psykiskt 

funktionshinder uppstår som konsekvens av en psykisk sjukdom och upplevs av personen som 

ett hinder till att vara aktiv samt att förverkliga sina mål. Dessa hinder ska vara beständiga 

under en längre tid för att benämnas funktionshinder. Ett psykiskt funktionshinder kan 

innebära försämrade kognitiva förmågor såsom minne, planering och initiativförmåga eller 

svårigheter med språk och perception. Även kroppsuppfattning och stresstålighet kan fungera 

sämre (Lundin & Ohlsson, 2002). En person med psykiska funktionshinder kan ha svårt med 

att finna struktur i sina dagliga aktiviteter samt att ha en tillfredsställande balans mellan 

arbete, rekreation och sömn. Dygnsrytmen blir därmed ofta rubbad. Att vistas i sociala 

sammanhang kan även upplevas som svårt för personer med psykiskt funktionshinder. En 

person som drabbas utav psykisk sjukdom upplever ofta minskad självkänsla om hon inte har 

samma förmåga att utföra sina invanda aktiviteter som innan sjukdomen. Det kan leda till en 

rollförlust då det är svårt att leva upp till förväntningar som olika roller medför, som till 

exempel att vara mamma eller arbetande. Social isolering är även en vanlig följd av detta. 

Kunskapen om psykiskt funktionshinder och dess påverkan på en människas dagliga 

aktiviteter är en arbetsterapeutisk angelägenhet då vi arbetar med människors rutiner, 

planering, övning av förmågor samt motivation i samband med dagliga aktiviteter (Eklund., 

et. al. 2010).  

Begreppet Mening – olika definitioner 

Meningsbegreppet är komplext och en mängd olika definitioner finns. Att uppleva mening är 

en individuell upplevelse och det som en person upplever som meningsfullt behöver inte ha 

samma betydelse för en annan person (Eklund., et. al, 2010). Att kunna påverka sitt eget liv 

och vara huvudaktören i denna ses ses även som viktigt för att uppleva meningsfullhet i de 

aktiviteter som utförs (Hedegaard, 2005). Enligt Eklund et al (2010) kan upplevelsen av 

mening i en aktivitet kopplas till personens aktivitetsbakgrund, det vill säga minnen och 

erfarenheter från tidigare aktiviteter . Vidare menar Eklund et al (2010) att till vilken grad 
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personens omvärld uppfattar en aktivitet som meningsfull, även påverkar personens 

upplevelse av mening. (Eklund, et. al, 2010). Det socialas påverkan är vidare beroende 

avkulturens påverkan i ett samhälle, vilket  även påverkar vilken aktivitet som upplevs som 

meningsfull (Leufstadius, Eklund & Erlandsson, 2009).  

Vidare beskriver Ikiugu (2005) mening ur ett existentiellt perspektiv och menar att alla 

människor strävar efter att ha mål och mening i sitt liv. Upplevelsen av mening i aktivitet är 

en dragningskraft i sig vilket formar personens aktivitetsmönster. Meningsfullheten formar 

därför identiteten och påverkar personens hälsa och välbefinnande. En ytterligare teori om 

mening är den av Persson et. al (2001) som beskriver värde och mening i modellen Value, 

Meaning and Occupations Model (ValMo) genom att dela upp aktiviteter i olika 

värdedimensioner. Persson menar att någon form av värdeupplevelse är nödvändig för att 

uppleva meningsfullhet i utförandet av en aktivitet och på detta sätt knyts dessa två begreppen 

samman.Value, Meaning and Occupations Model (ValMo) beskriver vidare ett konkret värde 

som har med ett omedelbart resultat att göra, ett symboliskt värde vilket är det värde som 

kopplas till person och kultur, samt slutligen ett självbelönande värde som står för värden 

personen får från själva aktiviteten i sig (Persson et. al, 2001).Vidare beskrivning av 

begreppet mening är den av Hammell (2004) som tar upp fyra dimensioner av mening genom 

begreppen doing, being, belonging och becoming. Doing inkluderar att utföra aktiviteter som 

har ett mål och syfte, att ha något att göra, att ha en anledning att gå upp på morgonen samt att 

bidra med något för andra. Med being menas rekreation, tid att reflektera, meditera, upptäcka 

sig själv, fånga stunder, uppskatta naturen, uppleva konst och musik och att njuta och vara 

med människor som är speciella för en. Belonging beskrivs som ”att tillhöra” genom social 

interaktion, att ge och få stöd och vänskap. Känslan av being är här även innefattad. 

Belonging, tillhörande, uppnås genom olika aktivitetsutföranden samt ger en 

livstillfredsställelse och en insikt om att jag har ett värde för andra liksom för mig själv. Nära 

detta ligger tanken om vikten av att bidra med något av värde för andra. Slutligen är begreppet 

becoming beskrivet som en process och en existentiell resa. Begreppet innefattar även synen 

på det framtida jaget, det vill säga hur en person tror att framtiden kommer att gestalta sig, 

vem personen kommer att vara samt vem personen önskar vara och önskar utföra för 

aktiviteter. 

Ett annat sätt att beskriva meningsfullhet på är genom Antonovskys (1987) begrepp KASAM 

som står ”för känsla av sammanhang”, där meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är 

nödvändiga komponenter för att kunna uppleva en känsla av sammanhang och därigenom 
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hälsa och välbefinnande. Genom att uppleva meningsfullhet i aktiviteter kan människan på ett 

lättare sätt strukturera upp sitt liv och hantera stress och motgångar i sitt dagliga liv. 

 

Relevant forskning om meningsfull aktivitet för personer med psykiskt funktionshinder  

I nuläget finns ej, författaren veterligen, några studier som specifikt undersöker upplevelsen 

av mening på ett Fontänhus, dock finns det några studier som undersöker ämnet 

meningsfullhet i aktivitet för personer med psykiskt funktionshinder. Hvalsoe & Josephsson 

(2003) visar bl a i en studie att upplevelsen av mening i aktivitet för personer med psykiskt 

funktionshinder är relaterade till känslor av att bli stöttad i att leva ett normalt liv, att skapa en 

naturlig social arena för att få uppleva identiteten samt för att kunna uppleva välmående. 

Denna stöttning behövs ofta för att hantera den ökade stress som personer med psykiskt 

funktionshinder kan uppleva. Relationen mellan att utföra meningsfulla aktiviteter och 

utformning av identiteten är således viktig (Hvalsoe & Josephsson, 2003). En ytterligare 

studie av Gahnström-Strandqvist, Liukko & Tham (2003) beskriver upplevelsen av mening 

för personer med psykiskt funktionshinder som deltar i sociala arbetskollektiv i Sverige. I 

studien framkom att denna form av arbetsrehabilitering var viktig för personer med psykisk 

ohälsa och deltagande där gav en känsla av stolthet, glädje och tillfredsställelse. Deltagarna 

upplevde en känsla av normalitet enligt samhällets normer angående att ha en daglig 

sysselsättning samt kunde därigenom öka sin sociala status. Sociala behov blev tillgodosedda, 

de kände tillhörighet av en social gemenskap, var engagerade samt fick en förändrad bild av 

sig själv, vilket gav mening (Gahnström et. al., 2003). I en artikel av Argentzell, Håkansson 

och Eklund(2011) undersöktes upplevelsen av mening i vardagliga aktiviteter hos personer 

med psykiskt funktionshinder. I denna studie, upplevdes mening när personen hade en balans 

mellan olika meningsfulla aktiviteter som hjälpte att kontrollera den psykiska sjukdomen. Att 

vara socialt engagerad, känna sig kompetent och accepterad av samhället, att skapa rutiner 

och vara produktiv, att vara kreativ och att söka kunskap och sist att ta hand om kropp och själ 

gav även mening (Argentzell et al, 2011). 

 

Studier har visat att arbete ofta ses som en meningsfull aktivitet för personer med psykiskt 

funktionshinder (Leufstadius et. al., 2009). Dock menar Kennedy-Jones, Cooper & Fossey 

(2005) att till exempelvis avlönat arbete inte nödvändigtvis behöver vara meningsfullt för 

personer med psykiska funktionshinders liv, då det kan upplevas stressigt och krävande på 

grund av den individuella psykosociala funktionsnivån hos personen. De kan sålunda föredra 
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andra slags aktiviteter under en dag som att vara på aktivitetscentrum, klubbhus eller att utföra 

aktiviteter i hemmet. Valet av aktiviteter är beroende av personens behov, vart hon befinner 

sig samt vilken grad av aktiviteter personen upplever sig behöva (Kennedy-Jones et. al, 2005). 

 

Fontänhusen erbjuder många olika arbetsuppgifter vilka är frivilliga samt ämnar ge en 

upplevelse av mening för personer med psykiskt funktionshinder (Sverigesfontänhus, 2011). 

Enligt studier finns det ett stort engagemang i Fontänhusets aktiviteter samt även en stark 

social gemenskap. Norman (2006) visade bla att meningsfulla relationer, arbetsuppgifter samt 

en stödjande miljö var grundstenarna till att verksamheten fungerade bra. Fontänhuset hjälpte 

även till att kunna se nyttan av att alla är olika och har olika förmågor (Norman, 2006). 

Fontänhusets verksamhet verkar således erbjuda s.k. meningsfulla aktiviteter, dock finns ej 

någon studie kring vad specifikt i de erbjudna aktiviteter på klubbhuset som ger upplevelsen 

av mening.  

I dagens läge verkar det således finnas begränsat med kunskap om vad som ger mening i 

aktivitet för personer med psykiskt funktionshinder samt ett tydligt kunskapsglapp vad gäller 

studier gjorda om Fontänhuset med aktivitetsfokus och vad specifikt som ger mening i 

aktivitet hos klubbhusets medlemmar. Kunskap kring vad som ger mening i en sådan typ av 

välfungerande verksamhet som Fontänhuset kan vara av värde för utvecklandet av liknande 

verksamheter eller annan psykiatrisk behandling, men även som tillskott i arbetsterapins 

kunskapsbas inom ämnet meningsfullhet i aktivitet. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vad som ger mening i dagliga aktiviteter för medlemmar 

på ett Fontänhus. 

Metod 

Deltagare 

Urvalskriterier var att vara medlem på Fontänhuset och ha varit det i minst en månad samt att 

vara svensktalande. I urvalet eftersträvades en variation i ålder, kön och längd av 

medlemskap. Slutliga deltagare som gav samtycke till intervju var två kvinnor och två män 

mellan 30 och 60 år. Två av dem har varit besökare på Fontänhuset i ca 20 år, en i tio år och 

den sista i drygt ett år.  

http://www.sverigesfontanhus.se/
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Metod för insamling av information 

Studien har en kvalitativ ansats utförd med halvstrukturerade intervjufrågor vilket är en 

kombination av öppna och slutna frågeställningar (se Bilaga 2). Studien ämnar undersöka 

personliga upplevelser av mening i aktiviteter varvid en kvalitativ metod är relevant att 

använda eftersom en sådan metod grundar sig på att söka beskrivning, förståelse och tolkning 

av hur vardagslivet kan upplevas (DePoy & Gitlin, 1999). Intervjufrågorna som formulerades 

av författaren fokuserades på upplevelsen av mening i aktivitet utifrån gemensamma nämnare 

från olika beskrivna definitioner av begreppet mening. Frågorna utformades för att besvara 

studiens syfte. Utrymme för utvecklande av uttalanden gavs.  En provintervju gjordes på en 

person som inte är medlem på Fontänhuset där frågor om Fontänhuset byttes ut mot personens 

arbete. De förberedda frågorna reviderades sedan för att göra frågeställningarna mer tydliga. 

Författaren intervjuade och spelade in på bandspelare. I slutskedet av intervjun 

sammanfattade intervjuaren intervjun för att klargöra att allt var korrekt uppfattat samt för att 

uppmärksamma eventuella missförstånd. 

 

Procedur  

Författaren kontaktade ett Fontänhuset i södra Sverige och bokade ett besök. Vid besöket gavs 

information om studien. Intervjupersonerna informerades om att intervjumaterialet skulle 

komma att behandlas konfidentiellt samt att materialet skulle förvaras inlåst tills efter 

uppsatsen är godkänt och därefter raderas. Ett ytterligare individuellt möte bokades sedan med 

de personer som skriftligen tackat ja till att delta i studien. Intervjuerna hölls individuellt i ett 

ostört rum på Fontänhuset samt spelades in på band. Medellängden var en timme per intervju.  

 

Bearbetning av den insamlade informationen 

Insamlad data analyserades med tematisk innehållsanalys enligt Burnard (1991), en 

analysmetod vilken inspireras av litteratur från Grounded theory och innehållsanalys. Burnard 

(1991) beskriver fjorton steg att följa vid bearbetning av den insamlade informationen. 

Följande användes utav författaren i bearbetningen av materialet: 

1) Anteckningar gjordes efter varje intervju och en öppen kodning om vad intervjun handlade 

om skedde. Eventuella teman skrevs ned.  

2) Det transkriberade material lästes sedan igenom på ett fördjupat sätt. Allmänna teman 

skapades. 
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3) Vid en andra genomläsning av transkriberat material, gjordes sedan fria teman där 

författaren såg över vad som var relevant eller inte för studiens syfte. 

4) Vidare skapades större och bredare öppna teman samt antal teman reducerades. 

5) En ny lista över teman gjordes och den genomarbetades. Liknande rubriker togs bort och 

en slutlig lista över teman gjordes. 

6) Delar av transkriberingen lästes samt analyserades med ett så öppet sinne som möjligt för 

att öka objektiviteten och därmed trovärdigheten i min analys. 

7) Transkriberingarna lästes än en gång för att se över om teman var passande samt om de 

täckte alla aspekter av intervjuerna.  

8) Kodningar gjordes av de meningsbärande enheterna från transkriberad data utefter teman. 

9) Alla meningsbärande enheter togs sedan ut från det transkriberade materialet och samlades 

i ett nytt dokument. Kopior fanns hela tiden kvar av det transkriberade materialet och behölls i 

sitt original då det behövdes för att kunna ge förståelse av vilka samband de meningsbärande 

enheterna tagits ifrån. En medförfattare analyserade här även delar av materialet. 

10) De meningsbärande enheterna placerades under större teman och nu skapades även 

tillhörande underteman. 

Här bedömdes även lämpligheten av var de meningsbärande enheterna var placerade och till 

vilka teman och underteman. 

11) Resultatet formades med en beskrivning av meningsbärande enheter, citat samt annan 

viktig information under de olika huvudtemana och undertemana. Närmare betydelser och 

sammanhang gavs när transkriberingarna fanns till hands som tittades på för att kunna skriva 

de meningarna som länkade ihop de meningsbärande enheterna (Burnard, 1991).  

 

Etiska överväganden 

Författaren bokade tid och plats för intervju med deltagarna vid ett besök och gav då ut ett 

informationsblad för att tydliggöra syftet med studien. I informationsbladet stod tid, plats och 

intervjuns längd, att det skulle spelas in på band och att intervjumaterialet behandlas 

konfidentiellt. Intervjupersonerna fick även muntlig och skriftlig information om att de när 

som helst, om de så önskar, har rätt att avbryta sitt deltagande i studien, för att de ej skulle 

känna sig tvingade att genomföra studien om de ej ville. Upprepad information av detta slag, 

för att undvika missförstånd, är av extra vikt för denna grupp av personer som eventuellt kan 

ha kognitiva svårigheter. I händelse av att intervjun skulle väcka starka negativa känslor hos 

intervjupersonen ämnades intervjun avbrytas av intervjuaren. Att spela in intervjun på band 
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skulle eventuellt kunna ge en obehaglig känsla om paranoida tankar skulle finnas hos 

personen, dock uppkom ej detta varvid bandinspelning användes.  

 

Resultat 

Resultaten av intervjuerna visade både olika och liknande upplevelser och besvarade syftet 

med studien. Det tydligaste fyndet var att deltagarna fick en större självkänsla och en känsla 

av en meningsfull vardag genom att ta större eget initiativ till förändring, vilket skedde genom 

personalens och medlemmarnas stöd samt husets möjligheter. Många av intervjupersonerna 

såg Fontänhuset som ett arbete och upplevde genom detta även att fritiden blev mer aktiv och 

meningsfull. Fontänhuset gav framtidsutsikter och förbättrade strukturen över aktiviteter i 

deras vardag. Dessa aspekter hjälpte även till att kontrollera och ”minska” psykiska och 

fysiska symptom. Intervjupersonerna menade även att de lärt sig att omvärdera saker i livet, 

till exempel att det nu kändes mer viktigt att bidra med något viktigt på dagen och att ha 

fungerande sociala relationer än vad de känt innan de besökte Fontänhuset. Personerna kände 

sig mer uppskattade, personligen stärkta och lyckligare som följd av att vara medlem på 

Fontänhuset. Det mest framträdande som framkom av intervjuerna och som besvarade frågan 

vad som gav mening i aktivitet delades in i huvudteman och underteman för att göra det 

tydligt att överskåda. 

Huvudtema med tillhörande subtema var: 

1. ”Tillhörande av ett socialt sammanhang” med underteman ”Att känna sig sedd och 

behövd” samt ”Att vara en del av en grupp”. 

2. ”Hjälpsamhet” med underteman ”Att hjälpa och bli hjälpt” och ”Att få uppmuntran 

och beröm”. 

3. ”Användande av kunskap och färdigheter” med underteman ”Att skapa något till en 

färdig produkt”, ”Att känna sig nöjd över utförd aktivitet eller skapad produkt” samt 

”Att ha en viktig uppgift”. 

4. ”Mod och utveckling” med underteman ”Att våga göra nya aktiviteter” och ”Att 

utvecklas”. 

5. ”Husets möjligheter” med dess underteman ”Upplevelsen av frivillighet” samt 

”Struktur på dagen”. 

Fiktiva namn för de olika intervjupersonerna används genomgående i studien. 
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Tillhörande av ett socialt sammanhang:  

Att möta människor och få ett socialt utbyte var viktigt för alla intervjupersonerna. Det var 

skönt att inte behöva vara isolerad på grund av psykisk sjukdom. Det var meningsfullt och 

livfullt att jobba i kafé, och människokontakt gavs. Social gemenskap gav möjlighet till att 

skratta och att ha roligt tillsammans och få vänner, att ha trevligt på Fontänhuset. Tanken på 

att man pratat med människor och varit social under dagen gjorde intervjupersonerna glada 

och starka. Genom den sociala gemenskapen upplevdes man växa som människa. 

Att känna sig sedd och behövd  

Att känna sig sedd och behövd gav mening enligt intervjupersonerna. Personalen ringer till 

medlemmen om den inte kommer vilket fick en intervjuperson att ta sig dit igen efter en 

period utan Fontänhuset. Intervjupersonerna menade att personalen inte antog att medlemmen 

måste vara sjuk för att den inte kommer dit, utan att de kanske inte mår så bra psykiskt. Den 

sociala interaktionen visade sig ha en stor inverkan på medlemmarnas upplevelse av 

Fontänhuset. Flertalet intervjupersoner nämnde att de kände sig sedda och behövda som 

människor och inte bara som arbetstagare som kan uppstå av andra reguljära arbetsformer. Att 

kunna bidra med något men också att vara sedd som person utan prestation och krav gav 

känslan av att känna sig behövd. 

Nä men det är så enkelt som att jag känner mig behövd va...  Och liksom, du har så mycket att ge… 

(David) 

Att känna sig sedd och behövd visar även detta citat på: 

Dem säger att jag är en glädjespridare. Det är att jag sprider glädje omkring mig. Och det är 

kul att höra. Det är roligt. Ja, det är roligt det, att de tycker de…(Kjell) 

Det sociala var tydligt det viktigaste för medlemmarna för att uppleva mening i aktivitet på 

Fontänhuset. Intervjupersonerna menade att de kom ifrån att sitta hemma och fundera över 

sina problem och bröt därigenom destruktiv social isolering. 

Men det är det sociala som är viktigast för mig. Att prata med folk och… att bli sedd…(Kjell) 

Att vara en del av en grupp 

Att slippa bli isolerad och komma med i gemenskapen på Fontänhuset betydde mycket fler 

intervjupersonerna. Det upplevdes som meningsfullt att få delta i en grupp och därmed vara 
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en del av ett större sammanhang. Att umgås och tala med andra människor var en aktivitet 

som gav ett meningsutbyte vilket även upplevdes som meningsfullt för personerna. En av 

intervjupersonerna var på Fontänhuset nästan varje dag och behövde på det viset inte vara 

ensam. Att vara i en grupp och vara social och få vänner för livet upplevdes som en del av 

vardagen klubbhuset. Att få råd och hjälp när något inte stämmer i gruppen socialt var till 

hjälp sade en intervjuperson. 

Ja man träffar folk. Det är viktigt. Ja, man slipper att sitta ensam hemma liksom. Och 

bevisligen, det är fruktansvärt att bli isolerad. Det är därför det är kul att komma hit och 

träffa folk och, ha utbyten, ja det är perfekt... (Kjell) 

Socialt deltagande på Fontänhuset gav en känsla av att man stärktes personligen och att man 

genom detta upplevde mening. 

 Styrka. Ja, det får jag. Någon form av styrka. Jag känner mig inte glad om jag inte har pratat 

med någon, om jag bara går hemma och liksom va för sig själv, och då blir man ju nedstämd. 

Men sen om man är ute och pratar med folk då, det ger mig, det ger mig någonting de, 

någonting som man blir glad av... (Kjell) 

Hjälpsamhet 

Att ge och få hjälp visade sig spela in mycket på den goda stämningen och 

meningsupplevelsen på Fontänhuset. 

Att hjälpa och bli hjälpt 

Att hjälpa andra till bättre humör, med praktiska saker eller genom stöttande samtal gav 

känslan av att vara viktig och att göra något nyttigt. Att hjälpa andra att klara av aktiviteter är 

även en viktig del av organisationens uppbyggnad. 

Några intervjupersoner berättade om hur de kunde få hjälp i och hjälpa andra med aktiviteter 

och att det upplevdes meningsfullt. Det var också en hjälp för att själv orka med att utföra 

olika uppgifter. Självförtroendet upplevdes öka med varandras hjälpsamhet. Att hjälpa 

upplevdes viktigt för känslan av socialt stöd samt även den respons man får av att hjälpa 

andra medlemmar. Att ha förtroliga samtal var en del av hjälpsamheten mellan medlemmarna 

emellan eller från personalen: 
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Ja, ibland kommer folk till mig och berättar saker som de inte kan ta med någon annan till 

exempel. Och jag får mycket förtroende från folk som inte vet vart de ska vända sig 

till…(Kerstin) 

Att hjälpa andra medlemmar på olika vis var viktigt för båda parter, både för den som hjälpte 

och för den som blev hjälpt. 

Ja men då känner jag, oh, nu har jag gjort något nyttigt idag. Då kan jag fortsätta liksom. Jag 

känner att jag stöttar dem. Från att dem mår en aning dåligt tar de ett steg uppåt va. Och mår 

bättre. Och jag också…(Kerstin) 

Även att bidra med ett gott humör gav upplevelsen av meningsfullhet i det man gjorde. 

Ja, hjälper jag andra med mitt humör så är det bra i sådana fall. Då får jag också bättre 

självförtroende. Och glädje, det får man…(Kjell) 

Att få uppmuntran och beröm 

Att få beröm för vad man gör samt att bli bekräftad visade sig bidra till en ökad aktivitet samt 

ett större självförtroende att vilja bli bättre på att utföra dessa aktiviteter. Att få respons 

upplevdes som moroten till att vilja fortsätta med aktiviteten. 

Ja, som det här med skriveriet, alla berömmer mitt skrivande & uppmuntrar mig till… att 

skriva mer va, och då vill jag gärna fortsätta med det här...(David) 

Uppmuntran och beröm och en större drivkraft till att utföra aktiviteten hos personen visade 

även detta uttalande på: 

Och mitt i när jag berättade så fick jag en åhörare till att börja gråta (rörd till tårar av 

intervjupersonens historia). Och det är sådana grejer som gör att man gärna vill fortsätta… 

(David) 

 

Användande av kunskap och färdigheter: 

 Att använda sin kunskap och kapacitet kändes meningsfullt i utförandet av aktiviteter.  Både 

att se något växa och bli till en färdig produkt och tillfredsställelsen i det, och att känna sig 

nöjd över utförd aktivitet eller skapad produkt gav mening. 
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Att skapa något till en färdig produkt 

En intervjuperson talade om skapandeprocessen i sig som något givande och meningsfullt. Att 

stå i restaurangen och laga mat, duka, ordna blommor på borden med mera var ett kreativt 

arbete där man bygger upp något med sina egna händer. Det upplevdes meningsfullt och 

viktigt som medlem att få vara där och arbeta och få ut en produkt av det så man ser var man 

åstadkommit. 

Det är för att jag vill göra något, mina händer vill göra något, sa jag. Att se något växa och 

bli någonting…(Kerstin) 

Att känna sig nöjd över utförd aktivitet/ skapad produkt 

När väl man var färdig med en utförd aktivitet eller att ha skapat något, kunde en 

förnöjsamhet ge mycket glädje och mening. Intervjupersonen kunde känna upprymdhet och 

glädje av att exempelvis få vara med i radion och en annan kände glädje över att få vara i 

köket. Att göra nytta och glädje för andra var givande uttryckte en person. Att jobba med 

händerna och se något växa och att sedan få detta att glädja andra gav en känsla av mening för 

en intervjuperson. 

 Jag känner glädje (över att ha lagat en god måltid). (...) jag känner mig upprymd på nåt 

vis…(Kerstin) 

Att ha en viktig uppgift 

Vad man gör är av betydelse och att det är en viktig uppgift för att känna att det är 

meningsfullt att utföra. Intervjupersonerna upplevde att det var viktigt på olika vis vad de 

gjorde på Fontänhuset, dock fanns det tankar om att det var dags att bege sig vidare mot ett 

vanligt jobb. Att kunna dela med sig av erfarenheter och livsberättelser kändes viktigt. Att 

känna att man har en form av arbete att gå till, att vara behövd och normal gav mening. Att ha 

planerade aktiviteter om dagarna värdesattes stort och att bara hjälpa till i köket med 

matlagning och planering kändes viktigt och meningsfullt. Att få engagera sig i huset och att 

representera huset kändes även som en viktig uppgift. Att få mycket respons av åhörare vid 

föreläsning om psykisk sjukdom och ämnen kopplade till det visade på hur viktig deras insats 

var, menade intervjupersonerna. 

 Jag känner ju att när jag är ute, jag är ju föreläsare också, att jag har mycket att dela med 

mig av, mycket livserfarenhet. Och det märker man på responsen också. Från eleverna. Och 
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de andra vi föreläser för va. Och att det verkligen ger dem någonting. Det är liksom min 

morot, min belöning…(David) 

Att bli efterfrågad att utföra en viss aktivitet bidrog till att aktiviteten var viktig och kändes 

meningsfull för individen. 

Sen är jag lite varstans, men jag måste koncentrera mig på vissa områden. Som till exempel 

det här med kulturen. Där vill de gärna ha med mig, och för att jag skriver och kan berätta 

om de i skriftlig form…(David) 

Vissa uppgifter kändes uppenbart viktiga då till exempel att laga mat och så vidare då huset 

inte hade klarat sig utan dessa insatser. Där var det väldigt enkelt att se att man bidrog med 

något viktigt. 

 Ja, det är ju klart, uppgifterna är viktiga. Jag serverar ju folk…(Kjell) 

Mod och utveckling 

En person upplevde att få komma till Fontänhuset som att få komma tillbaka till livet efter 

psykisk nedgång och hitta sin aktivitet och sig själv genom det. Personen upplevde sig mer 

modig samt växte som person. Några intervjupersoner uttryckte även att de hade lärt sig att 

begränsa sig och att säga nej till för mycket uppgifter, något personen ej klarat tidigare. 

Utveckling i tankemönster var hos några liknande gällande värden som omprioriterats i deras 

liv. Att ha en meningsfull fritid, vilket många menade även hade blivit bättre efter att det 

blivit medlemmar på Fontänhuset, och att ha meningsfulla aktiviteter på dagen var viktigare 

idag än förr då jobbet och pengarna var det allra viktigaste. Att dela med sig av kunskap och 

att ge av sig själv sågs nu som mer meningsfullt. 

Att våga göra nya aktiviteter 

Mod att göra nya aktiviteter var något som många upplevde hade ökat under tiden de 

spenderat tid på Fontänhuset. Detta gav energi att fortsätta utmana sig själv med nya 

aktiviteter och/eller att utvecklas inom utförandet av en särskild aktivitet. En av 

intervjupersonerna hade nya idéer om maträtter och design i restaurangen, en annan hade 

hittat helt nya aktiviteter och intressen som den tyckte om att göra. Intervjupersonerna tyckte 

även att de hade lärt sig att ta mer initiativ till aktivitet. Empowerment-andan finns i huset, 

vilket ses som hjälp till självhjälp. En person uttryckte att hon/han inte var lika rädd för 
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utmaningar längre. Att undvika perfektionism och att våga misslyckas var viktigt och en kick 

av att våga gavs personen. 

Men det har ju blitt så här i mitt nya liv här sen jag kom till huset, jag är ju inte rädd för 

utmaningar. De ger mycket. Jag måste våga, jag måste visa till mig själv att jag vågar. Och, 

sen har jag också lärt mig, man får inte vara rädd för att misslyckas. Nä, det är inte mer 

så…(David) 

En medlem tänkte inte så mycket om hon vågade eller inte, utan gav sig bara på uppgifter om 

de behövdes göras.  

Jag ger mig på saker. Om det är någonting som behövs göras så ger jag mig på det. Då säger 

jag ”javisst”, jag tar på mig att pröva det liksom…(Kerstin) 

Att utvecklas 

Det framkom att Fontänhuset gav framtidsutsikter och en hjälp att på olika sätt komma vidare 

med sitt liv. Eller för att stanna. Det framkom att med medlemmars och personals hjälp så 

kunde man finna och använda sig av nya kunskaper och talanger som ej varit synliga innan 

Fontänhuset. Detta gav hjälp till utveckling genom att utföra nya, för personen mer och mer 

meningsfulla aktiviteter.  

Och det här med maten, nu har jag fastnat i köket i fem år. Och det kan tyckas lång tid va, 

men jag utvecklas hela tiden genom när man gör maträtter och experimenterar och 

sånt…(David) 

En medlem upplevde en väldigt stark upplevelse av att våga sig på en aktivitet och tog även 

risken att misslyckas med den. Det gav honom starkt självförtroende i att ge sig på nya 

uppgifter som sågs som utmanande och ibland svåra. Detta är ett tydligt ett exempel där mod 

bidrar till utveckling. 

Jag skulle hålla tal på engelska. Så sa jag: är ni inte kloka, ska jag hålla tal på engelska? – 

Jo men det är klart du kan! Så pratade dom länge med mig och så. Så fick de mig å hålla ett 

tal på engelska.(…) Så satt ja och övade och så höll jag talet. Jag satt där och läste som om 

jag inte gjort något annat hela mitt liv…(David) 

Husets möjligheter  
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Fontänhuset i sig är enligt intervjupersonerna fantastiskt på många sätt. Valfriheten och de 

många olika aktiviteter som erbjuds med stor variation sågs som viktigt. Intervjupersonerna 

fick hjälp att prova olika aktiviteter på Fontänhuset. Trädgården med lusthuset och fontänen 

är rehabiliterande i sig menade även en av de intervjuade.  

Möjlighet till aktivitet 

Enligt en person kan man förverkliga sin dröm där och hitta sin egen aktivitet. Empowerment-

begreppet är hjälp till självhjälp och en grundtanke som finns integrerat i husets idé.  

Men det så det är gjort i huset, det är Empowerment-andan. Det finns inom dig, men huset 

hjälper till att plocka fram sådana egenskaper. Ja det är ju så här, människan har ju mycket 

kunskap inom sig va, som man kanske inte själv vet om va. Men huset hjälper till och plocka 

fram det här. Och låter det växa fram…(David)  

En annan medlem säger om huset i sig: 

Det är fantastiskt. Fantastiskt. Helt fantastiskt.  Det är många våningar, våningsplan och, 

man kan göra vad som faller en in liksom och... läsa tidningar, vila sig,  och sitta på datorn, 

ja, man kan göra vad som helst liksom. Det är perfekt…(Kjell) 

Upplevelsen av frivillighet  

Att det är ett frivilligt deltagande av olika aktiviteter bidrog till att man kunde utföra olika 

aktiviteter när man ville och när man kände för det. Detta gav en upplevelse av ökat 

självförtroende och en ökad kreativitet i den aktivitet man utförde då man visste att man inte 

var tvingad eller ”låst” till att vara kvar och göra endast detta. Om man inte ville göra en 

aktivitet upplevdes ett stort stöd att inte behöva göra det. En förståelse från personalen fanns 

alltid för detta, upplevde en intervjuperson. Att själv se vad som behövs göras kändes 

meningsfullt. Det var således inte samma press som ett reguljärt arbete där man behöver 

arbeta på ett styrt sätt. 

Jag kan själv välja, det är frivilligt. Jag måste inte göra något om jag inte vill. Nä. Men jag 

gör det för att själv må bra. Jag måste ha någonting att göra va. Men hur mycket och hur lite 

det bestämmer jag själv…(David) 

Vidare menar han att det är stor press på tidigare arbeten han haft och att säga nej där vid för 

stor belastning inte var ett alternativ. Men här på Fontänhuset så känns det bättre: 
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 Jag har inte den pressen på mig här va (som på ett reguljärt arbete). Det hade jag inte klarat av 

…(David) 

Struktur på dagen  

Att ha ökad struktur på dagen upplevdes som något som förenklade vardagen och gjorde att 

man lättare kunde koppla av hemma sedan. Det upplevdes ge en skillnad på vad som var jobb 

och fritid. Det ökade även humöret, självförtroendet och den sociala förmågan samt att 

samspela i grupp. 

Man kan säga såhär att Fontänhuset har gett mig en struktur på min vardag, höjt min 

självkänsla, mitt självförtroende. Jag känner att jag fungerar igen…(Maria) 

Maria menade vidare att Fontänhusets aktiviteter gav struktur: 

Jo, men det är väl det här med att komma upp på morgonen, ha någonting att gå till liksom, 

man känner den här magkänslan, om du förstår vad jag menar, jag menar att det är som ett 

jobb för mig, eller det har varit som ett jobb för mig...(Maria) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Urvalskriterier för intervjupersonerna var att ha varit medlem på Fontänhuset minst en månad 

samt att vara svensktalande. Variation av ålder, kön och längd på medlemskap eftersträvades 

för att ge en rik bild av mening i aktivitet. De slutliga deltagarna uppfyllde denna variation. 

En variation av urvalsgrupp ger en vidare bild av verkligheten och ökar därmed studiens 

kredibilitet, enligt Graneheim och Lundman (2004). Det hade varit eftersträvansvärt att göra 

en provintervju på en medlem på Fontänhuset istället för en person som inte var medlem, 

dock fanns inte tid eller möjlighet för detta. 

Intervjuerna utfördes i ostörda rum, utan andra åhörare, vilket upplevdes som positivt då ett 

gott förtroende mellan intervjuare och intervjupersonerna upplevdes skapas i denna lugna 

miljö. Under intervjuerna antog författaren en så professionell roll som möjligt som 

intervjuare. Detta innebar att författaren inte blev personlig utan att höll sig så objektiv som 

möjligt samt lyssnade och försökte förstå hur intervjupersonen menade med det som sades. 

”Probing”, dvs. öppna följdfrågor, användes för att komma åt kärnan med studiens syfte och 

på detta sätt öka trovärdigheten i studien.  
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 En intervju med frågor om mening kan eventuellt väcka starka känslor och minnen vilket 

togs med i beräkningen då intervjuaren vid en sådan eventuell situation ämnade avbryta 

intervjun eller alternativt avleda samtalsämnen. Detta problem uppstod dock ej. Att banda 

intervjun kan även vara känsligt då personen kan upplevas övervakas. Dock upplevde 

författaren ej att bandningen påverkade intervjupersonerna, varvid detta fortskred. Vid 

eventuella svårigheter med bandning skulle alternativet vara att inte banda intervjun och 

endast anteckna, dock ansåg författaren att detta inte hade gett lika innehållsrikt material.  

Frågorna i intervjun behandlade vad som upplevdes som meningsfullt i aktivitet på ett 

Fontänhus, då fokus för studien var just att belysa de positiva aspekterna av meningsfullhet. 

En avsaknad fanns således av frågor kring vad som inte upplevdes som meningsfullt. Sådana 

typer av frågor skulle dock kunna ha ge ett bredare och mer balanserat perspektiv av hur 

verksamhetens aktiviteter upplevdes. Med de nuvarande frågor kring vad som ger mening i 

aktivitet kan intervjupersonerna i denna studie eventuellt ha undvikit att ta upp negativa 

aspekter eller ha överdrivit det som var meningsfullt och positivt, vilket kan ses som en 

svaghet i denna studie. I vidare studier skulle frågor kring vad som inte upplevs som 

meningsfullt kunna tas upp. Kunskap om vad som inte upplevs som meningsfullt är minst lika 

viktigt i arbetsterapeutens kunskapsbas om meningsfullhet i aktiviteter. 

Insamlad data analyserades med tematisk innehållsanalys enligt Burnard (1991). Denna metod 

valdes för att lätt kunna uppmärksamma likheter, skillnader eller enstaka centrala uttalanden 

som svarar på syftet från en intervju. Innehållsanalysen beskriver en mindre kvantitativ del 

och en större kvalitativ del. Först fås överblick med det latenta innehållet av transkriberat 

material, och senare görs egna tolkningar och analyser med det manifesta innehållet i samma 

material. Det manifesta innehållet skall analyseras med så lite förutfattade antaganden som 

möjligt utifrån arbetsterapeutiska modeller, annan kunskap som författaren besitter (DePoy & 

Gitlin 1999), vilket också eftersträvades av författaren. 

Författaren höll sig citatnära vilket innebär att citat togs ur ett rättvisande sammanhang och 

sattes även i ett rättvist sammanhang i det presenterade resultatet. Detta är viktigt för 

trovärdigheten och reliabiliteten i studien, enligt Graneheim och Lundman (2004). En jämn 

mängd citat från alla fyra intervjupersoner eftersträvades i resultatet. Dock framkommer en av 

intervjupersonerna med mindre citat, vilket bland annan berodde på att personen svarade 

mycket fåordigt. 
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Vid en analys av kvalitativ data med innehållsanalysen ska egna tankar och värderingar spela 

in så lite som möjligt och ett så öppet sinne som möjligt skall användas för att inte påverka 

resultatet (Burnard, 1991), vilket författaren eftersträvade. En medanalysatör användes även 

till att analysera delar av resultatet för att undvika att förförståelse från huvudförfattaren spela 

in för mycket. Detta styrker kredibiliteten i studiens resultat, enligt Granheim och Lundman 

(2004).  

Kvalitativa studier kan vara svåra att replikera med samma resultat, då det är väldigt 

personligt vem man frågar och vilka svar som kan komma fram. Dock anser författaren att det 

är en viktig metod vid en kvalitativ studie där djupare svar krävs för att hitta en eventuell ny 

fakta som kan vara värdefull för forskning inom mening eller för den delens skull värde i 

aktivitet. En intervjuform med både öppna och slutna frågor gör svaren både oväntade och 

intressanta (Kielhofner, 2008). 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att vad som ger mening i aktivitet i högsta grad är individuellt och 

intervjupersonerna visade på en stark inre drivkraft till aktivitet samt att de upplevde en stor 

meningsfullhet i deltagandet på Fontänhuset. Verksamheten på Fontänhuset verkade även ha 

en spinoff effekt och påverka intervjupersonernas fritid då de på denna tid utövade mer 

sociala aktiviteter än innan de börjat på Fontänhuset.  

Normans (2005) studies resultat konfirmeras med denna studie genom att det som gav mening 

i aktivitet var meningsfulla relationer, meningsfulla arbetsuppgifter samt en stödjande miljö 

och förmågan att se nyttan av att alla är olika och har olika förmågor. Även studien av 

Gahnström et. al (2003) om arbetskollektiv stämmer med denna studies resultat i det att 

intervjupersonerna upplever normalitet av att ha en sysselsättning om dagarna.  

I citaten användes oftast inte ordet ”meningsfullt” i svaren, men författaren tolkade ofta att de 

synonymer som till exempel ”viktigt” och ”belönande” intervjupersonerna använde, mer eller 

mindre hade samma eller liknande innebörd som ordet ”meningsfullt”. Resultatet visade att 

intervjupersonen upplevde det som givande och viktigt att komma till Fontänhuset och att det 

tillfredställde framförallt det sociala behovet att känna sig sedd och behövd samt att man 

gjorde en viktig uppgift. Det sociala hade alltså en stor inverkan på den positiva upplevelsen 

av att vara på Fontänhuset. Att någon ringde när intervjupersonerna saknades var en stor del 

utav att känna sig behövd. Husets grundsats att bland annat öka medlemmarnas självkänsla 
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hjälptes utav just detta. Således anser författaren att det är viktigt för meningsupplevelsen att 

känna sig behövd för att göra en så bra insats och må så bra som möjligt på huset. Författaren 

tror även att det kan vara tryggheten och den starka ”vi-känslan” som bidrar till upplevelser av 

mening på Fontänhuset. Hammell (2004) beskriver även detta med sitt belonging, att det är 

viktigt att vara en del av en grupp och vara med i ett socialt samspel för att uppleva mening. 

Kennedy-Jones et.al (2005) menar liknande på att det sociala är viktigt och att personer med 

psykisk ohälsa kan föredra att vara på exempelvis ett klubbhus på grund av förändrad 

psykosocial funktionsnivå. Att vara sedd och behövd tillfredsställer människans grundbehov 

av trygghet och kan kopplas till ett symboliskt värde att umgås med andra (Persson et. al, 

2001) som sedan ger mening för personen. Being som Hammell (2004) benämner kan kopplas 

till det då han menar att det innebär rekreation, att återhämta sig genom rogivande aktiviteter 

(Hammell, 2004). Eklund et. al (2010) menar att det kan vara svårt vistas i sociala 

sammanhang för personer med ett psykiskt funktionshinder och därför kan det vara bra att 

komma till Fontänhuset där det en uppbyggd social konstellation redan finns tillgänglig och 

inget egentligt eget initiativ till att umgås med andra krävs. Dock kan det efter en tid på 

Fontänhuset skapas ett eget initiativ till att ta kontakt med andra utanförhuset om man tidigare 

varit socialt isolerad vilket några intervjupersoner nämnde. Denna studie bekräftar att mening 

ges av att vara socialt engagerad vilket har beskrivits i en mängd tidigare studier (Argentzell 

et. al 2011; Gahnström et. al, 2003; Leufstadius et al, 2008). Även att vara behövd och hjälpa 

andra har tidigare visats ge upplevelsen av mening (Leufstadius et al, 2008). 

Att deltagarna själva fick bestämma vad de skulle göra och hur ofta, det vill säga 

frivilligheten på Fontänhuset, var en annan viktig aspekt som kändes viktigt och givande. 

Även att känna sig viktig och sedd, det vill säga att få uppmuntran och stöd vilket ges på 

Fontänhuset verkade starkt till den positiva atmosfären på klubbhuset. Miljön på klubbhuset 

möjliggör för aktivitet vilket engagerar människan till initiativtagande, men även stöd ges för 

det om det behövs. Det är viktigt att miljön är möjliggörande för en person som upplever 

hinder i aktiviteten eller hos personen själv då det kan underlätta och motivera 

aktivitetsutförandet (Polatajko., et. al. 2007). 

Användande av kunskap och färdigheter med underteman att skapa något till en färdig 

produkt och att känna sig nöjd med resultat av utförd aktivitet/färdig produkt var givande och 

positivt för medlemmarna och kan jämföras med Hammells (2004) meningsaspekt doing som 

är en aktivitet med syfte och mål eller att skapa en produkt. Denna meningsaspekt liknar även 

det så kallade konkreta värdet då man får direkt belöning för det man gjort (Persson et. al, 
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2001). Leufstadius, Erlandsson, Björkman och Eklund (2008) beskriver även i sin studie att 

vara engagerad och ha saker att göra gav mening, vilket stämmer överens med denna studie. 

Utveckling och mod hos personerna var viktigt i aktiviteter som utfördes, och kan kopplas 

med becoming som Hammell (2004) beskriver som att visualisera ett framtida jag och att 

välja aktiviteter och andra livsval beroende på framtida mål. Att våga testa nya aktiviteter var 

något de gjorde på Fontänhuset och som visade sig ge resultat och utveckling hos personerna 

både i praktiska kunskaper men även i form av mental styrka och ett större mod. Detta var en 

morot i sig tillsammans med responsen och berömmet intervjupersonerna fick för den utförda 

aktiviteten. Detta gav således en form av självbelönande värde, det vill säga att göra något 

man tycker om samt få beröm för det (Persson et. al, 2001). Utvecklingen och att en aktivitet 

kan ändra i mening under livet stämmer även till viss del med tankarna kring mening formade 

av Ikiugu (2005) som menar att meningsfullhet är en drivkraft i sig och att människan strävar 

efter att uppleva meningsfullhet vilket blir kärnan till varför man gör aktiviteter. Även 

Leufstadius, Erlandsson, Björkman och Eklund (2008) beskriver i sin studie att lära sig nya 

saker och att utvecklas gav mening i aktivitet vilket bekräftar denna studies resultat.   

Husets möjligheter och undertemat frivillighet ger en autonomitet hos personerna vilket 

verkade bidra till ett större initiativtagande och engagemang i aktiviteterna. Spirituality, 

människans inre drivkraft verkar därmed påverkas positivt (Polatajko., et. al. 2007).  Om man 

inte känner sig för kontrollerad och styrd i hur man ska utföra en viss aktivitet så föds 

intresset och en inre motivation för att vara aktiv och engagerad (Ryan & Deci, 2000).  

Empowerment-begreppet finns integrerat Fontänhuset, vilket innebär att ge personen de 

verktyg, gemenskap och kontexter som behövs för att kunna själva hjälpa sig och kunna 

uppnå ökad aktivitet och hälsa (Heedegard, 2005). Huset gav även möjlighet till en struktur i 

vardagen. Struktur är något som tidigare visat sig ge mening i aktivitet (Leufstadius et al, 

2008; Argentzell et. al, 2011) och detta bekräftar således även denna studies resultat.  

Hjälpsamhet med undertema att hjälpa och att bli hjälpt samt att få uppmuntran och beröm 

kopplar författaren även till Empowerment-begreppet och även till husets möjligheter och den 

sociala miljön. Alla resultatets teman hör ihop på ett eller annat sätt då de är alla behövs för 

att klubbhuset ska vara välfungerande och vara givande i aktivitet.  

 

Kliniska implikationer 
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Kliniska implikationer utefter denna studie är att skapa mening i aktivitet för gruppen genom 

upplevelser av social gemenskap, hjälpsamhet, användande an kunskap och förmågor, mod 

och utveckling samt genom klubbhusens olika möjligheter. Dessa aspekter kan eventuellt 

användas i liknande rehabiliterings verksamheter eller på psykiatriska avdelningar där 

möjlighet till olika former av aktivering, då studien tydligt visar att aktivitet är av vikt för 

meningsskapandet, behöver komma in tidigt i personernas rehabiliteringsprocess.  Denna 

tidiga introduktion till aktivitet kan medföra att patienter fortare kan uppleva mening och 

eventuellt tillfrisknar snabbare genom att få meningsfulla aktiviteter i sitt liv. Att inom 

psykiatrisk rehabilitering använda sig av olika former av aktivitetsgrupper kan även användas 

som en implementering av denna studies resultat och då detta kan forma en starkare vi-känsla 

med hjälp av stöttning och mötet av andra personer i samma situation. Att ha mer frivillighet i 

aktiviteter ses även vara av vikt för upplevelsen av mening för gruppen med psykiskt 

funktionshinder. Behandling eller rehabiliterande insatser för personer med psykiskt 

funktionshinder vilken fokuserar på meningsfulla aktiviteter, borde medföra en snabbare väg 

ut ur ohälsa.    

Fontänhuset är ett klubbhus som startade i New York och kom att spridas jorden över. 

Förhoppningsvis sprider sig klubbhusen ytterligare utan att tappa sitt koncept. Författaren 

menar att även om arbetsterapeuter idag ej arbetar på klubbhusen kan yrket ses som en 

självklar profession på Fontänhuset, då arbetsterapeuten arbetar med meningsfull aktivitet 

(Christiansen  & Baum, 2005) samt med struktur och planering av aktiviteter (Eklund et al, 

2010). Andra psykiatriska verksamheter bör även dra nytta av Fontänhusets historia och 

utvecklade filosofi och praktik då Fontänhusen på ett unikt sätt får personer med psykiskt 

funktionshinder att fungera på bästa vis utefter deras behov och förutsättningar. Inom 

arbetsterapeutisk litteratur talas det om att anpassa miljön snarare än att anpassa människan 

(Christiansen & Baum, 2005) och Fontänhuset är ett ypperligt exempel på en välfungerande 

rehabilitering som fokuserar på just detta. 
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Bilaga 1 

Information till undersökningsperson 

 

 

                                               

 

 

 

 

INFORMATIONSBREV 

                                                 2011-05-12                                                                                                

 

Mening i vardagen 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående studie.  

 
Du på Fontänhuset har möjlighet till att själv göra aktiviteter som är meningsfulla för dig genom ett frivilligt deltagande 

och val av aktiviteter. Att vara aktiv med andra och uppleva mening samt att ha ett mål i det man gör stärker bland annat 

människors självkänsla, arbetskapacitet och sociala förmåga. Meningsfull aktivitet har visat sig vara viktig för att ha god 

hälsa. Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av mening i aktiviteter för medlemmar på Fontänhuset. Detta är 

viktigt eftersom att tidigare studier har visat att Fontänhuset är en välfungerande organisation med stor upplevelse av 

meningsfullhet i aktiviteter. Vad som gör aktiviteter meningsfulla för olika personer är en intressant aspekt att 

undersöka. Denna kunskap kan vara värdefull för utvecklandet av liknande verksamheter eller annan psykiatrisk 

behandling. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 1 h och genomförs av Jenny Elmrud. Intervjun kommer att äga rum på 

Fontänhuset.  

 

Med Din tillåtelse vill jag gärna spela in intervjun på band. Inspelningen kommer att förvaras inlåst 

så att ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts förvaras materialet tills studien 

är godkänd och förstörs därefter.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med 

några konsekvenser för Din behandling eller kontakt med Fontänhuset . Resultatet av min studie 

kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras. 

 

Om Du vill delta ber jag Dig underteckna talongen och skickar tillbaka den i bifogade svarskuvert 

inom 1 vecka. 

 

Studien ingår som ett examensarbete i arbetsterapeutprogrammet. 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mig eller min handledare.  



 
 

31 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jenny Elmrud 

Arbetsterapeutstudent   

Spångatan 35, Malmö              

Tfn 0761998303            

jenny.elmrud003@student.lu.se 

Handledare Elisabeth Argentzell 

Leg arbetsterapeut, Universitetsadjunkt, 

Baravägen 3, LundTfn 046 222 19 54 

elisabeth.argentzell@med.lu.se 
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Samtyckesblankett  
 

 

 

Jag har tagit del av informationen om ”Mening i vardagen” 

 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som 

helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 

 

 

 

Underskrift av undersökningsperson 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift  

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 

 

Underskrift av student 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift 

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 
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Bilaga 2 

Intervjumaterial 

 

Namn: 

Ålder: 

Medlem sedan: 
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Bilaga 2                   

Intervjufrågor 

 Vad ger Fontänhuset dig? Vad gör det bra/ mindre bra? 

 Vad får dig att vilja vara på Fontänhuset? 

 Kan du beskriva vad du gör under en dag på Fontänhuset? 

 Vilka av de aktiviteterna är mest meningsfulla/givande/värdefulla för dig?  

 På vilket sätt är de meningsfulla/givande/värdefulla? Kan du beskriva närmare? 

 Hur är din upplevelse när du gör utför dessa meningsfulla aktiviteter? (Känsla/ tanke t. ex)  

 Hur påverkar det sociala (andra medlemmar och personal) för att du ska uppleva 

mening/värde i dina dagliga aktiviteter på Fontänhuset? 

 Hur påverkas du av den fysiska omgivningen på Fontänhuset (huset, materialen etc.) för 

att du ska uppleva det värdefullt att göra dina aktiviteter? 

 

Utvecklande frågor 

- Kan du berätta mer om det? 

- Hur kändes det? 

- Hur kom det sig? 

- Hur skulle du vilja beskriva det? 

- Kan du ge exempel på det? 

- Du sa något om… Skulle du vilja utveckla det? 

- Vad var det som gjorde att du upplevde det så? 
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