F ÖRÄLDRAENKÄTER
Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn
på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit
tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers förälderbarnverksamheter, sommaren 2013. Syftet med enkäterna är att erhålla
information som kan användas för att kvalitetssäkra och utveckla
verksamheten.

Sammanfattning
Sammanlagt har 50 enkäter gått ut till föräldrar; 36 till föräldrar med
deltagande barn och 14 till föräldrar som själva deltagit tillsammans med
sina barn. 56% (N=20) respektive 57% (N=8) av dessa inkom till
Terapikolonier. Trots att föräldrarnas förväntningar på kollovistelsen
varierade i stor utsträckning, fann en majoritet att de infriades till en stor
eller mycket stor del. I gruppen som åkt ut tillsammans med sina barn
uppger emellertid hälften av de som svarat att förväntningarna varken
infriats i liten eller stor utsträckning, eller endast i liten utsträckning. En
majoritet av föräldrarna uppger att behandlingen på kollo har påverkat
barnet och föräldern själv i positiv riktning. Ungefär hälften uppger även att
familjen i sin helhet har påverkats positivt, medan andra hälften är osäkra på
huruvida familjen har påverkats eller inte. Föräldrarna var överlag nöjda med
det bemötande de själva och deras barn fått av personalen; och även med
personalens förmåga att uppmärksamma de områden där de upplevde att
de eller barnen behövde stöd och hjälp. Ungefär hälften av föräldrarna
upplevde sig ha fått en bättre förståelse för sitt barn efter kollovistelsen, och
en överväldigande majoritet kan tänka sig att rekommendera Terapikolonier
till andra föräldrar. Föräldrarnas avslutande synpunkter samlar sig till en
tydlig positiv utsaga om kollo. En förälder uppger sig emellertid vara
missnöjd med barnets vistelse, medan andra efterfrågar mer konkreta råd
respektive uppföljning i syfte att fortsätta arbeta med de processer som
kollo satt igång.
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Föräldraenkäter
Inledning
Terapikolonier erbjuder verksamheter för barn som har kontakt med BUP och/eller
socialtjänsten. Under 2013 erbjöds 54 barn (654 vårddygn) plats på någon av Terapikoloniers
sju sommarperioder, varav vissa är endast för barn och andra för föräldrar tillsammans med
barn. Två sena återbud lämnades och två barn kom inte ut till kollo, vilket innebär att
sammanlagt 50 barn deltog i Terapikoloniers sommarverksamhet. Könsfördelningen var 44%
flickor och 56% pojkar, med ett åldersspann mellan 7 och 18 år. Två barn avbröt sin vistelse i
förtid. Kolloperiodernas längd varierade mellan 7 och 20 dygn.
Föräldrar till barn som ensamma åkte ut till kollo fick enkäter bestående av fem flervalsfrågor
och nio påståenden där respondenten anger i vilken utsträckning han eller hon instämmer
med det påstådda; detta anges på en sexgradig likertskala som går från instämmer inte alls till
instämmer helt. Två öppna frågor efterfrågar förväntningar inför kollo respektive övriga
synpunkter. Föräldrar som själva deltog på kollo fick enkäter bestående av fyra flervalsfrågor
och fyra påståenden som skall besvaras enligt samma princip som beskrivits ovan. Enkäten
innehåller även de öppna frågor som nämnts ovan. Båda enkäterna ger utrymme för
kommentarer efter varje flervalsfråga. Enkäterna skickades ut i oktober 2013 och samlades in
under november 2013.
Frågor och svar presenteras under sex rubriker: Förväntningar inför kollovistelsen,
Behandling, Individuellt bemötande, Information, Terapikolonier i efterhand och Övriga
synpunkter. Under dessa rubriker redovisas resultaten separat för de båda föräldragrupperna,
angivna genom förkortningarna BK (barnkollo) och FBK (förälder/barnkollo). I de fall där det
förekommer kommentarer i anslutning till flervalsfrågorna redovisas dessa i sin helhet.
I händelse av överlappande kommentarer väljs en ut att representera åsikten i fråga.

Förväntningar inför kollovistelsen
Föräldrarna ombads beskriva de förväntningar de hade innan kollo började. Nedan redovisas
ett representativt urval av de svar som kom in.
Antal svarande (BK): 18
”Att mitt barn fick en chans att träffa och leka med andra barn som har samma problem!! Utan att han
behöver känna att han är annorlunda och inte hamna utanför”, ”Att våran son skulle få mer respekt
för vuxna och hitta sig själv”, ”Att vår dotter skulle få lite avlastning hemifrån och att hon fick träna på
saker som hon har jobbigt och lite svårt med”, ”Främst lära sig metoder, strategier”, ”Det var en ny
uppgift för vårt barn att vara utan föräldrarna”, ”Att mitt barn skulle trivas och kunna känna hur
andra barn med diagnos har det samt att han skulle få mer socialträning”, ”Goda vuxna som på ett
enkelt och respektfullt sätt skulle möta o stärka mitt barn, i vardagen - Vilket skedde!”, ”Det är en svår
fråga som jag inte kan förklara med få ord, men om jag skulle sammanställa, skulle det låta så här: I
mitt fall ville ja ha åsikter om vår dotters situation under umgänget med andra tjejer. Att kvalificerad
personal skulle komma med feedback om hur dåligt/bra hon mår socialt”, ”Att mitt barn skulle få
trivas”
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Antal svarande (FBK): 8
”en chans att komma min son närmare och göra roliga saker ihop och få positiva gemensamma
minnen”, ”Att få "egen tid" med [barnet] utan vardagsmåsten. Att få diskutera problematiska
situationer i mitt föräldraskap”, ”Att få redskap att hantera svårigheter och konflikter i familjen”, ”Jag
förväntade mig terapi samt att få lite hjälp med det som angivits i ansökan.”

I vilken utsträckning tycker du att dina förväntningar har uppfyllts?
Antal svarande (BK): 20

Kommentarer:
”Alla engagerade sig för att våra barn skulle känna sig stolta med vad de gjorde, och att de lyckades
stanna och lösa problemen”, ”Har mognat o vågar mer nu”, ”Vi mådde bra efter när mitt barn kom
tillbaka med gott humör till oss.”
Antal svarande (FBK): 8
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Behandling
Tycker du att vistelsen på terapikollo påverkat ditt barn?
Antal svarande (BK): 20

Kommentarer:
”Inte framåt som önskat men inte heller särskilt negativt”, ”Bra påverkan första veckan efter
hemkomst. sedan ingenting”, ”Sonen som var på kollo hämtade egen kraft och energi. Har nu bra
minnen- egna minnen- att relatera till”, ”Stärkt självförtroende, lite bättre på att kompromissa”, ”Mitt
barn har fått känna att det finns de som har det svårare och de som har det mindre svårt. Detta har
gjort att mitt barn inte längre tycker synd om sig själv lika mycket”, ”Barnet tyckte det var jättekul vill
återvända”
Antal svarande (FBK): 8

Kommentarer:
”[barnet] hittade en kompis. [barnet] har fått erfarenheter av fiske, åka kanot, bada i havet etc vilket
ger självförtroende och säkerhet”, ”Problemen har inte blivit bättre men vi har fått en annan
kontakt”, ”Mitt barn blev nog mer bekväm med sitt funktionshinder. Kanske något mer öppen för att
man kan prata med andra om det finns svårigheter i familjen”
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Tycker du att du som förälder påverkats av barnets kollovistelse?
Antal svarande (BK): 20

Kommentarer:
”Fick ett andrum”,”Skönt att veta att han klarar ’sig själv’”, ”Mindre konflikter ’förälder-barn’ efter
kolloperioden”, ”Egen tid, tro på sonens förmågor”, ”Jag har fått bekräftelse i att mitt barn fungerar
bara det finns vuxna som förstår barnen och medlar mellan dem”, ”Känner dåligt samvete för att mitt
barn inte har någon egen aktivitet där han får beröm och att jag borde ägna mer tid med mitt barn.
Upplevde att jag blev lite ifrågasatt som förälder, min kapacitet ifrågasattes.”
Antal svarande (FBK): 8

Kommentarer:
”Bra samtal med ledarna och de andra papporna. Jag tog med mig viktiga reflektioner”, ”Jag har ett
annat tankesätt nu”, ”Jag har ibland tyckt att det varit svårt att prata med mina barn när det blir
konflikter. Det har känts som om jag inte har nått fram. Jag har då tänkt att jag uttrycker mig för
omständigt/lite på deras nivå. Jag bad vid ett tillfälle att en av kollopersonalen att sitta med som en 3:e
part. Det kändes skönt och jag fick feedback på det jag sade. Därför känner jag mig tryggare nu vid såna
situationer”

4

2014-01-21

Tycker du att familjen påverkats av barnets kollovistelse?
Antal svarande (BK): 19

Kommentarer:
”Inget på lång sikt”, ”Särskilt under veckan: lillasyster fick luft,, egen tid med föräldrarna, vi hämtade
kraft inför resten av sommaren”, ”Mindre konflikter förälder-barn efter kolloperioden. Det påverkar
hela familjen positivt”, ”Känner att vi alla värderade varandra bättre och att vi kunde uppskatta
varandra bättre”, ”Mer självständig. Större frihet för familjen”
Antal svarande (FBK): 8

Kommentarer:
”Det märks kanske inte så stor skillnad på hela familjen med det är bra för syskonen att vara ifrån
varandra och längta ibland”, ”Hela familjen skulle behöva en vistelse ihop”
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Individuellt bemötande
Antal svarande (BK): 20
Instämmer inte alls: 0 - Instämmer helt: 5

Kollopersonalen förstod sig på
mitt barn
Jag hade bra kontakt med
personalen under kolloperioden
Mitt barn blev bemött utifrån sina
speciella förutsättningar
Jag var inte orolig för mitt barn
under kolloperioden
Mitt barn kände sig trygg på kollo
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Antal svarande (FBK): 8
Instämmer inte alls: 0 – Instämmer helt: 5
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Information
Denna fråga berör endast föräldrar som haft barn på BK.

I vilken utsträckning tycker du att informationen efter kolloperioden var tillräcklig? T. ex. på
BUP och vid hämtning av barnet.
Antal svarande (BK): 19

Kommentarer:
”Bra info från ledarna på kollit!! Men som vanligt noll info från BUP”, ”Handlade mest om hur ni kan
förbättra er verksamhet. Inte hur dottern fungerar bättre. För mig var det helt onödig tid att sitta där
och lära/utbilda er”, ”Vi har inte haft så mycket kontakt med BUP sedan kollot”, ”Värdefullt med de
observationer som gjordes”, ”Att träffas och få informationen på papper och superbara. Att
kolloledarna och BUP samarbetade var viktigt för att de skulle få en bild att barnet.”
Antal svarande (BK): 20
Instämmer inte alls: 0 - Instämmer helt: 5

Jag fick bra information om hur
mitt barn hade det under
kolloperioden
Jag kände mig i hög grad delaktig
i mitt barns behandling på
terapikollo
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Terapikolonier i efterhand
Antal svarande (BK): 19 respektive 20
Instämmer inte alls: 0 – Instämmer helt: 5

Terapikollo har bidragit
till ökad förståelse för
mitt barn
Jag kan tänka mig att
rekommendera
terapikollo
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Antal svarande (FBK): 8
Instämmer inte alls: 0 – Instämmer helt: 5
0

1

2

3

4

5

Medelvärde

Terapikollo har bidragit till
ökad förståelse för mitt barn

0%

0%

0%

50%

12,5%

37,5%

3,9

Jag kan tänka mig att
rekommendera terapikollo

0%

0%

0%

0%

25%

75%

4,8

8

2014-01-21

Övriga synpunkter
Som avslutande fråga på båda enkäterna uppmuntras föräldrarna att komma med ytterligare
synpunkter eller erfarenheter de vill dela med sig av. Nedan följer ett representativt urval från
respektive föräldragrupp.
Antal svarande (BK): 13
”Ett helt fantastiskt kollo med den bästa personalen jag någonsin har träffat angående denna ADHD
sjukdom!! Tack alla för det ni gjorde för vårat barn denna vecka!! Tack”, ”Hej, Vi ansökte till
motsvarande Kymendö 2012 som verkligen var givande för barnet på lång och kort sikt. Formen för
2013 med en vecka utan utveckling av individen som vi upplevde det skulle vi inte rekommendera
för någon i vår situation för det fanns inget av det vi efterfrågade. Önskemålet var hjälp och stöd för
barnet att samverka med andra och se sin del i det. Fungerade mycket bra under 2012”, ”Tack för
denna möjlighet för mitt barn, personalen var helt underbar och hade mycket bra koll på barnen och
det kändes tryggt och bra att veta att de tog hand om dem”, ”Trevligt ställe med bra aktiviteter”, ”Min
dotter skulle gärna vilja vara men en gång och uppleva en till terapikollo tid. Hon fick lära sig att tro på
sig själv och fått vänner för livet”, ”Mycket bra information innan kollot; möten och personlig
kontakt. Kändes tryggt. Även med daglig telefontid under veckan. Ev. att avslutssamtalet hade
kunnat föras dels tillsammans med barn, föräldrar och terapeuter, men även utan barn för att kunna
prata med klarspråk”, ”...min son vill tillbaka säger han.
Det var ett stort värde i att det bara var pojkar för min son”, ”Trodde att vi skulle få mer konkreta tips
på hur vi skulle hjälpa vårat barn förbättra vårt barns beteende. Det var inte så mycket som jag hade
trott.”
Antal svarande (FBK): 3
”Tack för att vi fick vara med! Det var en mycket bra upplevelse!”, ”Jättemysig miljö. Supergod mat”,
”Eftersom man påbörjar en process under kollotiden så skulle det finnas möjlighet att vid minst ett par
tillfällen under hösten följa upp ev. nya regler, strategier, hur de nya verktygen fungerar, med sin
kontaktperson/familjebehandlare.”
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