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FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN              
Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som 

ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. 

Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier 

ut till remitterande behandlare och föräldrar. Syftet med enkäterna är att 

erhålla information som kan användas i verksamhetens ständigt pågående 

utvecklingsarbete.  

 

Sammanfattning  
Av de 40 enkäter som skickades ut till föräldrar med barn som ensamma 

åkte ut till kollo inkom 25 besvarade (55 %). Nästan uteslutande uppger 

föräldrarna att barnen, föräldrarna själva och familjen har påverkats positivt 

av barnets kollovistelse. Enstaka svar indikerar att de uppfattat att barnet 

eller de som föräldrar farit illa. De vanligaste förväntningarna hos föräldrarna 

var att barnet skulle trivas och ha roligt, få möjlighet att utveckla sina sociala 

färdigheter och att barnets självförtroende skulle stärkas. En klar majoritet 

av föräldrarna uppfattade att förväntningarna uppfylldes i mycket stor eller 

stor utsträckning, medan en mindre grupp anger att de uppfyllts till viss del 

och en i mycket liten utsträckning. I princip uteslutande var föräldrarna 

nöjda med informationen inför och efter kollo. Föräldrarna är till klart 

övervägande del nöjda med den grundläggande omsorg som personalen 

erbjudit barnen. De flesta tycker att periodernas längd varit lagom. En 

mindre grupp uppfattade att perioden var för kort och en förälder att den 

var för lång. Alla utom en förälder uppger att samarbetet med 

kollopersonalen fungerade mycket bra eller bra. De föräldrar som valt att 

skriva egna kommentarer uttrycker alla tacksamhet och glädje för att deras 

barn getts möjligheten att åka ut till Terapikolonier. 

Författare: 

Ola Berge/PTP-psykolog 
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Inledning 

Terapikolonier erbjuder kolloplatser med miljöterapeutisk behandling för barn som har 

kontakt med BUP och/eller socialtjänsten. Tre av perioderna är för föräldrar tillsammans med 

barn, tre för endast barn och en för tonåringar. Periodernas längd varierar från 6 dygn upp till 

20 dygn. Nytt för i år var en satsning på en period för föräldrar tillsammans med yngre barn i 

åldern tre till sex år.  

Under 2014 kom 114 ansökningar in till någon av Terapikoloniers sju sommarperioder. Av 

dessa erbjöds 56 barn plats, vilket motsvarar 657 vårddygn (föräldrar och syskon ej 

inräknade). Fyra sena avhopp, så sena att det inte gick att ersätta med barn från reservlistan, 

innebar att det slutgiltiga antalet barn som åkte ut till kollo var 52. Av dessa bedömdes tre 

bero på bristande motivation och/eller information inför kolloperioden, och det fjärde på 

oförutsedda förändringar i familjesituationen. Av de 52 barn som åkte ut var 16 återvändare. 

Ett barn och en ungdom avbröt kollovistelsen i förtid, efter gemensamt beslut från 

Terapikoloniers personal och föräldrar. Könsfördelningen hos de uttagna barnen var 41 % 

flickor och 59 % pojkar (23 respektive 33 st.), med ett åldersspann mellan 4 och 17 år. De fyra 

största diagnosgrupperna hos de barn och ungdomar som remitterades till Terapikolonierna 

var: ADHD (63,3 %), depression/nedstämdhet, (26,6 %), Autismspektrum (22 %), samt olika 

former av ångestsyndrom (21,1 %). Ett flertal av barnen och ungdomarna hade flera 

diagnoser.  

Föräldrar till barn som ensamma åkte ut till kollo fick enkäter bestående av tio frågor med 

svarsalternativ angående hur de uppfattat barnets kollovistelse, hur den påverkat familjen 

och hur samarbetet med personalen har fungerat. I anslutning till frågorna ges möjlighet att 

kommentera sina svar. Utöver dessa frågor får föräldern ta ställning till nio påståenden 

utifrån i vilken utsträckning de håller med om dem; detta anges på en sexgradig likertskala 

som går från instämmer inte alls till instämmer helt. Enkäten avslutas med utrymme för egna 

synpunkter eller kommentarer. 

Frågor och svar presenteras under sex rubriker: Terapikolonier i backspegeln, Förväntningar 

inför kollovistelsen, Information, Under Kolloperioden, Samarbete, och Övriga synpunkter. I 

de fall där det förekommer kommentarer i anslutning till flervalsfrågorna redovisas dessa i sin 

helhet.   
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Redovisning av svar 

Terapikolonier I Backspegeln 
Tycker du att vistelsen på terapikollo påverkat ditt barn? Antal svarande: 25 

 Kommentarer    Antal svarande: 2 

”Han har vuxit som människa och fått unika erfarenheter”, ”Självförtroendet stärktes 
genom att hon härdade ut trots svårigheter (OBS egna svårigheter)” 

 

Tycker du att du som förälder påverkats av barnets kollovistelse? Antal svarande: 25 

 

Kommentar     Antal svarande: 3 

 
”Det kändes bra att vi vågade lita på att det skulle gå bra att vara utan oss en vecka 
med några han inte kände”, ”Ovärderligt ”, ”Jag kunde vila ut för första gången på 
flera år. Personalen såg samma svårigheter som jag såg, bekräftelse” 
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Tycker du att familjen påverkats av barnets kollovistelse? Antal svarande: 25 

 

Kommentar     Antal svarande: 1 

”Jag kunde ägna tid åt småsyskonen på heltid, för första gången på flera år, som 
ensamstående mamma” 

 

 

 
Instämmer 
inte alls 1 2 3 4 

Instämmer 
helt Totalt  Medelvärde 

Terapikollo har 
bidragit till ökad 
förståelse för mitt 
barn 

0 2 1 4 6 11 24 4 

Jag kan tänka mig 
att rekommendera 
terapikollo 

0 0 1 0 2 22 25 4,8 
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Förväntningar Inför Kollovistelsen 
Vad hade du för förväntningar och förhoppningar inför kolonivistelsen? 

Antal svarande: 25 

 

I vilken utsträckning tycker du att dina förväntningar har uppfyllts? 

Antal svarande: 25 
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Kommentarer    Antal svarande: 2 

”Var en omtumlande vistelse denna gång”, ”Tyvärr återgick det till hur det varit 
innan kollot sedan vi kom hem” 

 

Information 
Tycker du att informationen före kolloperioden var tillräcklig? T ex på BUP, vid 
informationsmötet och i det skriftliga materialet.  Antal svarande: 25 

 

Kommentarer    Antal svarande: 1 

”[nej] p.g.a. reservplats” 

 

I vilken utsträckning tycker du att återkopplingen/informationen efter kolloperioden 
var tillräcklig? T ex på BUP och vid hämtning av barnet. Antal svarande: 25 

 

Kommentarer    Antal svarande: 2 

”Har inte haft uppföljning än pga att vi och BUP åkte till Bondegatan på utsatt tid och 
kollopersonalen till BUP”, ”Möjligtvis kort om tid” 
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Instäm-
mer inte 
alls 

1 2 3 4 
Instäm
mer 
helt 

Totalt  
Medel-
värde 

Jag fick bra 
information 
om hur mitt 
barn hade det 
under 
kolloperio-
den 

0 0 0 1 6 17 24 4,7 

Jag kände 
mig i hög 
grad delaktig 
i mitt barns 
behandling 
på 
terapikollo 

0 2 0 5 5 12 24 4 

 

 

Under Kolloperioden 
Vad tycker du om den hjälp med grundläggande omvårdnad (mat, hygien, tröst, 
trygghet, kläder, stöd ...) som ditt barn fått på kollo?  Antal svarande: 25 

 

Kommentarer    Antal svarande: 1 

” Vet ej” 
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Vad tycker du om kolloperiodens längd?   Antal svarande: 25 

Kommentarer    Antal svarande: 3 

”Runt 10 dagar vore nog perfekt för honom”, ”men det gick fort och bra”, ”Jag hann 
vila som förälder och hon hann anpassa sig” 

 

 

 
Instäm-
mer inte 
alls 

1 2 3 4 
Instämmer 
helt 

Totalt  Medelvärde 

Kollopersonalen 
förstod sig på 
mitt barn 

0 1 0 2 7 14 24 4,4 

Mitt barn blev 
bemött utifrån 
sina speciella 
förutsättningar 

0 1 1 1 6 15 24 4,4 

Jag var inte 
orolig för mitt 
barn under 
kolloperioden 

0 0 0 3 4 18 25 4,6 

Mitt barn kände 
sig trygg på 
kollo 

0 0 2 2 1 19 24 4,5 
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Samarbete 
Hur fungerade ditt samarbete med kollopersonalen?  Antal svarande: 25 

Kommentarer    Antal svarande: 2 

”Ej jag utan barnets mamma skötte detta”, ”Fantastisk engagerad personal som 
gjorde sitt yttersta och klarade ut svårigheter” 

 

 

 
Instämmer 
inte alls 1 2 3 4 

Instämmer 
helt Totalt  Medelvärde 

Jag hade bra 
kontakt med 
personalen 
under 
kolloperioden 

0 1 0 0 5 18 24 4,6 
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Övriga Synpunkter 
Plats för ytterligare några erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? 

Antal svarande: 10 

”Det har verkligen varit en positiv erfarenhet och något vi gärna gör om igen. Han 
stormtrivdes och ledarna på kollot pratar han om då och då fortfarande(i positiva 
ordalag)”, ”Vi (och vårt barn) tycker personalen var fantastisk!!” , ”Skulle önska 
att dessa kollon var längre eftersom den miljöterapi vårt barn fick var precis vad hon 
behövde”, ”Toppen personal och upplägg! Super nöjd både jag och min son”, 
”Hoppas på ny möjlighet för min dotter att få åka på kollo nästa år”, ”Mycket bra, 
förstående och intresserad personal”, ”Bra upplägg både för personal och barn”, 
”Glad över att få ha varit med om ett så mänskligt och kvalitativt rikt 
bemötande- jag är tacksam. Det skapade lugn. All humor och lekfullhet vid sidan 
av det djupa allvar och kunnighet som fanns. Ert djupa engagemang, från 
hjärtat! Det var läkande för familjen”,  ”Jag önskar att fler barn med dessa behov får 
möjlighet att åka på terapikollo, samt att min dotter får möjlighet att åka igen, Det 
betyder så mkt för henne att kunna säga till vänner/släkt att hon ska åka på kollo 
(precis som andra jämnåriga). Vanligt kollo fungerar ej för henne och ekonomin tillåter 
inga resor. För övriga familjen innebar det att småsyskonen kunde få full 
uppmärksamhet, vilket är välbehövligt och jag fick vila för första gången på flera år, 
som ensamstående mamma med barnen på heltid. Dessutom kunde jag byta 
erfarenheter med andra vuxna som såg min dotter och upplevde samma sak som jag, 
otroligt skönt. Stort tack till denna personal, som inte fick ngn vila utan gjorde en 
enormt tuff arbetsinsats!!!”, ”Det var toppen-toppen och nn trivdes bra. Hoppas 
verkligen han får möjlighet att komma tillbaka” , ”Fråga 3. Jag behöver inte vara 
delaktig utan litar helt och hållet på kollopersonalen. Vet inte om jag missförstått 
frågan, men behandlingen sker väl gruppvis?” 

 

 

 


