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UNGDOMSENKÄTER               
Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon 

av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad 

sommarperiod på Terapikolonier ut till remitterande behandlare, föräldrar respektive 

ungdomar som deltagit i ungdomsgruppen. Syftet med enkäterna är att erhålla 

information som kan användas för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 

 

Sammanfattning  
Sammanlagt har 10 enkäter gått ut till ungdomar varav 50% (N=5) har inkommit till 

Terapikolonier. De ungdomar som besvarade enkäten hade många och varierade 

förhoppningar på kollo, med ett särskilt fokus på att träffa andra ungdomar. Även orsakerna 

till oro var många, främst kopplade till att inte hitta vänner eller att inte trivas. Ungdomarna 

fann att förhoppningarna till stor del infriades medan orosmolnen besannades endast i liten 

utsträckning. Majoriteten tyckte att de påverkats positivt av kollo, medan en respondent 

uppgav sig ha påverkats negativt av vistelsen. Ingen kan se att deras familj skulle ha 

påverkats, men några upplevde att det finns andra saker i deras liv som har påverkats till det 

bättre. Ungdomarnas känsla av trygghet varierade. De uppger att de i olika utsträckning varit 

oroliga under perioden, samtidigt som de flesta känt sig mer eller mindre trygga i 

barngruppen. Ungdomarna anger olika uppfattning om hur väl de kände sig förstådda av 

personalen; någon kände sig inte alls förstådd medan andra kände sig väl förstådda. 

Emellertid var alla nöjda med kollovistelsens längd, eller önskade att den var längre. Alla 

ungdomar angav att de tänkte på kollovistelsen i efterhand, om än i olika omfattning. De 

upplevde också alla, i varierande grad, att de lärt sig något om sig själv och att kollo har 

inneburit något viktigt för dem. Emellertid splittras bilden något när det kommer till att 

rekommendera Terapikolonier till andra; några kan absolut göra det medan en annan 

absolut inte skulle kunna göra det, ytterligare några anger att de inte vet.  

 

Författare: 

Ola Berge/PTP-psykolog 
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Ungdomsenkäter 

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. Ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter fick 

enkäter bestående av nio flervalsfrågor och sex påståenden där respondenten anger i vilken 

utsträckning han eller hon instämmer med det påstådda på en skala från 1 - 6. Enkäten avslutas med 

en öppen fråga där respondenten har möjlighet att komma med synpunkter eller kommentarer. I 

enkäten ges utrymme för kommentarer efter varje flervalsfråga med undantag för den första. 

Enkäterna skickades ut i oktober 2013 och samlades in under november 2013.  

Frågor och svar är grupperade under fem rubriker som fångar olika aspekter av ungdomarnas 

upplevelse av kollo: Inför Terapikolonier, Behandling, Terapikolonier under perioden, Terapikolonier i 

efterhand och Övriga synpunkter. I de fall där det förekommer kommentarer redovisas dessa i sin 

helhet. I händelse av överlappande kommentarer väljs en ut att representera åsikten i fråga.  

Inför Terapikolonier 
Vilka förhoppningar hade du inför terapikollo? 

Antal svarande: 5
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Kommentarer: ”Det första jag trodde var väl att hitta andra flickor med ADHD inte såna som hade 

depressions-problem utan att då hade jag hoppats på tjejer som hade samma problem som mig” 

 

I vilken utsträckning blev det som du hoppades? 

Antal svarande: 5

 

Var det något du var orolig för innan? 

Antal svarande: 5 

 

Kommentarer: ”Ja det är klart man var orolig innan och det var nog allt man är orolig för. Jag var nog 

mest orolig för att passa in och att dom skulle gilla min personlighet” 
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I vilken utsträckning blev det så? 

Antal svarande: 5 

Kommentarer: ”Jo det var ju kul och så men jag fick ju inte veta orsaken till hur man får kompisar och 

vänner att stanna kvar” 

Behandling 
Tycker du att du har påverkats av att vara med på terapikollo? 

Antal svarande: 4

 

Kommentar: ”En kort stund efter kollot förändrades jag positivt”, ”Ett tag när man precis kommit hem. 

Sen vart det typ som vanligt igen.”, ”Det var väl positivt då men då har man väl tappat kontakten och 

det har inte förändrats”, ”Det var det bästa som har hänt mig :)” 

Tycker du att din familj har påverkats?  

Antal svarande: 5
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Är det något annat du tycker är annorlunda efter Terapikollo? 

Antal svarande: 5 

Kommentarer: ”Skolan är perfekt:)” 

 

Terapikolonier under perioden 
Vad tycker du om kolloperiodens längd? 

Antal svarande: 5

 

Kommentarer: ”För då lär man känna alla och då kanske man får kompisar för livet och det ger en bara 

lycka och hopp” 

 

Markera hur mycket du instämmer med påståendet 

Antal svarande: 5 

 1 2 3 4 5 6 Vet ej Medelvärde 

Jag kände mig trygg i gruppen 0 0 1 1 0 3 0 5 

Jag var aldrig orolig under perioden 1 1 2 0 1 0 0 2,8 

Personalen förstod vad jag behövde hjälp 

med 
1 1 1 0 0 2 0 3,6 
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Terapikolonier i efterhand 
Hur ofta tänker du på Terapikolonier idag? 

Antal svarande: 5 

 

Markera hur mycket du instämmer med påståendet 

Antal svarande: 5 

 1 2 3 4 5 6 Vet ej Medelvärde 

Det har varit viktigt för mig att vara med 

på terapikollo 
0 0 0 3 1 1 0 4,6 

Jag tycker jag har lärt mig något om mig 

själv på terapikollo 
0 0 0 0 2 1 2 3,2 

Jag kan tänka mig att tipsa andra om 

terapikollo 
1 0 0 1 0 2 1 3,4 

 

 

Övriga synpunkter 
 

Vill du dela med dig av några mer erfarenheter eller synpunkter? 

Antal svarande: 2 

”nej! Eller jo. Tack för att ni hjälpte mig och gjorde mig lycklig för ett tag :) <3”,  ”nope” 

 


