
[Skriv text] 

 

 

Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Sociologi C 61-90 hp 

Vt 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bojen 
 

verksamheten som håller dig flytande tills du simmar själv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Författare: Marie Lindqvist 

Marie Weidner 

 

Handledare: Eva Schmitz 

Examinator: Christopher Kindblad  

 

Halmstad 2012-05-28 



[Skriv text] 

 

Abstrakt 
Denna uppsats handlar om hur den kommunala verksamheten Bojen kan påverka livskvalitén 

för familjer som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD och 

Asperger syndrom. Intervjuer har genomförts med ungdomar och föräldrar som är knutna till 

verksamheten. Därefter har materialet analyserats med hjälp av teoretiska begrepp som 

KASAM (känsla av sammanhang), socialt stöd/sociala nätverk och empowerment. Resultatet 

visar på vilken betydelse verksamheten har för den enskilda individens livssituation, samt hur 

förbättrade förutsättningar kan göra skillnad för ungdomarnas framtid. Exempelvis kan 

utvecklade färdigheter och rätt verktyg gynna Bojens deltagare för att klara sig även i sociala 

sammanhang som inte är anpassade till deras svårigheter. 

 

 

Nyckelord: NPF, livskvalitet, empowerment, Bojen 
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Inledning 

 

”Bojen har betytt jättemycket, precis när hon började så kände hon ingen med ADHD.  

Vi var där och hälsade på… vi var nog bara där en timme eller så… och det första hon 

sa det var: Mamma, jag känner mig hemma. Jag är inte utanför utan jag är en i gänget, 

sa hon…” (Idas mor) 

 

Gruppen av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) blir allt större, 

något som också uppmärksammats i Sydsvenska Dagbladets artikelserie om ADHD (2011-12-

28). Här framgår det att antalet personer som fått diagnosen kraftigt har ökat de senaste åren: 

statistiken visar att det idag är ungefär 5% av alla skolbarn i Sverige som har en ADHD-

diagnos, jämfört med antagandet att det för 25 år sedan rörde sig om mindre än 1%. Det 

konstateras i artikeln (Sydsvenska Dagbladet, 2011-12-28) att antalet diagnoser generellt sett 

har mer än fördubblats sedan 2007. Denna tendens visar på att det finns ett behov av 

verksamheter som Bojen, men det gäller att förstå och bemöta familjernas behov på rätt sätt. 

Bojens samarbetspartner Attention (intresseorganisation för personer med NPF och deras 

anhöriga) har uttryckt vikten av att erbjuda familjerna hjälp och att barn och ungdomar med 

NPF erbjuds aktiviteter och möten för att skapa kamratrelationer och en meningsfull fr itid. 

Sedan 1,5 år har Bojens öppna verksamhet haft problem med sviktande antal besökare på de 

olika aktiviteterna, vilket har lett till diskussioner inom personalgruppen samt med enhetschef 

och avdelningschef. Diskussionerna handlar om hur familjerna vill använda Bojen samt hur 

kommunikation och information gentemot föräldrar och ungdomar kan effektiviseras. Därför 

uppstod intresset att använda vår sociologiska uppsats för att titta på hur behovet av aktiviteter 

och avlastning ser ut hos familjer med barn som har NPF, samt vad en verksamhet  som Bojen 

har för betydelse för deras livskvalitet.  
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Problemformulering & Syfte 

Vårt syfte är alltså att belysa värdet av Bojens verksamhet för familjerna, men också att titta 

på deras nuvarande behov av stöd. Vi har därför gjort intervjuer med både ungdomarna som 

finns i verksamheten idag samt med deras föräldrar, för att få fram förslag på när och hur de 

vill nyttja verksamheten samt vilken betydelse Bojen har för deras vardag. 

Vilken betydelse har verksamheten för familjernas livskvalitet, samt för ungdomarnas 

utveckling och identitet?   

Vilken funktion fyller Bojen för ungdomar och föräldrar, och hur ser behovet ut i 

framtiden? 

 

Bakgrund 

Beskrivning av Bojen 

Bojens öppna verksamhet startade som ett arvsfondsprojekt år 2005 men är nu en permanent 

verksamhet inom Socialförvaltningen i Halmstad kommun. Verksamheten vänder sig till 

familjer med ett barn eller en ungdom som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

såsom ADHD/ ADD, Damp, Asperger eller Tourette syndrom. Bojens öppna verksamhet 

bygger på tre ben: avlastning, möten och aktivitet. Här är målsättningen att förbättra 

livskvaliteten för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

och deras familjer. I detta arbete ingår även att skapa ett bra samarbete och en god dialog med 

föräldrarna, däremot erbjuds inga grupper, aktiviteter eller möten för föräldrar med barn i 

Bojens öppna verksamhet. 

Den öppna verksamheten innefattar läger på helger, träffpunkt (TP) två vardagkvällar i 

veckan samt två aktivitetsveckor med dagaktiviteter på sommarlovet. 

Helglägren är uppdelade efter ålder och kön, det finns idag ett läger för killar i 10-12 års 

åldern, ett för äldre killar i 14-17 års åldern samt ett tjejläger där åldern ligger på 14-17 år. 

Lägerdeltagarna får önska aktiviteter och inför varje lägertermin skrivs planerade aktiviteter 

ut på respektive datum i bokningslistan. 

Träffpunkten är indelad i två åldersgrupper, tisdags TP vänder sig till dem som upp till 13 år 

och torsdags TP till dem från 13 år och uppåt. Aktiviteterna för TP bestäms terminsvis och 
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finns utskrivna på Bojens hemsida, deltagarna kan alltså välja vilka tillfällen de vill vara med 

på. Bägge träffpunkterna vänder sig till både killar och tjejer. 

Aktivitetsveckorna planeras under vårterminen och har under två somrar hållits vecka 26 och 

33. Till dessa kan lägerdeltagarna anmäla sig och även ungdomarna på tillsynen har möjlighet 

att medverka. Däremot har de som enbart är med på TP inte haft tillgång att boka in sig på 

aktivitetsveckorna då antalet deltagare skulle bli för stort. 

Utöver den öppna verksamheten finns det även korttidstillsyn på Bojen, denna bedrivs dock 

enligt LSS (Lagen om stöd och service) och kräver beslut från handläggare för att kunna 

använda. Inom LSS verksamheten hålls kontinuerliga möten med föräldrar, skola och andra 

inblandade i familjens nätverk och där tas även den öppna verksamheten upp om barnet deltar 

i denna. 

Förförståelse 

Vi arbetar båda två på Bojen och har god insyn i de processer som ständigt pågår i 

utvecklandet av verksamheten. Den ena författaren av detta arbete, Marie Lindqvist, är 

heltidsanställd sedan augusti 2008 och den andra, Marie Weidner, är timanställd sedan hösten 

samma år och har i perioder jobbat många helgläger samt TP. 

Under vår tid som anställda på Bojen har vi fått inblick i hur livet kan se ut för familjer som 

har barn med NPF. De flesta föräldrar verkar ha känt sig maktlösa i att hantera situationer 

hemma och behöver stöd i sin föräldraroll. Oftast är de också ensamstående föräldrar vilket 

försvårar situationen i och med att man inte har någon partner som kan avlasta en. 

Ungdomarna har oftast upplevt mobbing eller social isolering och vissa har pga. sin 

impulsivitet och/eller sitt utanförskap hamnat i brottsbenägna gäng eller bråk/slagsmål. Att 

bemöta dessa ungdomar på Bojen är ibland en tuff utmaning, de är alla individer med olika 

behov och många av dem har samtidigt svårt för att lita på nya människor. Det finns dock 

ögonblick av utveckling och situationer där ungdomarna visar tillit till oss som personal, 

vilket ger ny styrka och motivation. Denna förförståelse motiverade oss att använda vår 

utbildning för att förbättra verksamheten och motverka det sjunkande antalet deltagare. 
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Forskningsartikel och vetenskaplig studie 

Forskningsartikel: “Children with ADHD in Residential Care” 

Casey, Hagaman, Trout, Reid, Chmelka, Thompson, Daly (2008) har studerat 538 barn, varav 

125 har diagnosen ADHD medans resterande 413 inte har det. Dessa barn har blivit 

omhändertagna av amerikanska socialtjänsten och bor på barnhem vid tiden för studien. 

Författarna till undersökningen beskriver målgruppen som heterogen, dvs. att barnen har olika 

förutsättningar och därmed olika behov vad gäller behandling och bemötande. Syftet med 

studien är att individanpassa vistelsen. Mätvariablerna består av demografi, mental hälsa, 

beteenden och medicinering. Deras tillvägagångssätt var att intervjua vårdnadshavare om  

barnets tidigare fosterhemsplaceringar, psykisk och mental hälsotillstånd, eventuella 

lagöverträdelser, behov av undervisningsstöd samt demografisk information som t.ex. ålder 

osv.. Barnen i fråga fick genomgå olika tester för kartläggning av deras mentala hälsa. Dessa 

data blev sedan kodade i skalor så som ROLES-skala (Hawkins et al; Restrictiveness of 

Living Environment Scale). Studiens resultat visar bland annat att barn med ADHD i högre 

grad är medicinerade i jämförelse med barn utan ADHD. Samtidigt kom forskarna fram till att 

barn med ADHD har sämre mental hälsa som t.ex. ångest och depression än kontrollgruppen. 

Däremot är kontrollgruppen representerade i större utsträckning gällande användning av 

beroendeframkallande medel samt placering i ungdomsfängelse eller liknande. Analysen 

behandlar resultat av användandet av beroendeframkallande medel. Forskarna tror att 

personer med ADHD som är behandlade med central-stimulerande mediciner inte blir 

beroende i samma utsträckning som kontrollgruppen, detta antagande stärker de med hjälp av 

aktuell forskning. En vidare förklaring till resultatet är enligt forskarna att barn med ADHD 

inte är lika öppna gällande sitt användande av beroendeframkallande medel, de tenderar 

generellt att vara mer slutna än kontrollgruppen. I analysen diskuteras dessutom det faktum att 

barn med ADHD har ett större behov av kontinuerligt stöd för att klara sig ute i samhället, 

utan stöd hamnar de oftast på barnhem eller liknande institutioner igen. Behovet av stöd gäller 

inte bara barnet själv utan hela familjen. Studien tar upp tidigare forskning som visar att 

familjer som har barn med ADHD och som saknar strategier för att hantera barnets 

problematik upplever tillvaron mer stressig. 
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Vetenskaplig studie: Psykiska ohälsan hos människor med funktionsnedsättningar 

I Onödig ohälsa - Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning (Arnhof, 2008) 

presenteras de resultat av Folkhälsoinstitutets senaste nationella folkhälsoenkät. I enkäten 

bedömer respondenterna själva olika aspekter av sitt hälsotillstånd, och några av frågorna är 

specifikt riktade till personer med funktionsnedsättning. I samband med vår studie valde vi ut 

några resultat inom ohälsan hos personer med funktionsnedsättning. Huruvida de olika 

aspekter av ohälsan påverkar ungdomarnas behov av aktiviteter eller föräldrarnas behov av 

avlastning analyseras senare i arbetet. 

I studien framgår det att ”Psykisk ohälsa [är] nästan tre gånger vanligare bland personer 

med funktionsnedsättning” (Arnhof, 2008: 15). Som indikatorer för psykisk (o)hälsa valdes 

huvudvärk, sömnbesvär, ångest, nedsatt psykisk välbefinnande, stress, självmordsbenägenhet 

med mera. Alla aspekter upplevs mer/oftare av personer med funktionsnedsättningar och 

påverkar därför deras psyke mer negativ i jämförelse med övrig befolkning. Vad gäller 

riskbeteende så är ”det vanligare med riskabla spelvanor bland personer med 

funktionsnedsättning jämfört med dem i den övriga befolkningen.” (Arnhof, 2008). Att bli 

utsatt för rån, hot eller kränkande behandlingar är något som personer med 

funktionsnedsättningar antingen är rädda för eller har upplevt, vilket i sin tur ger denna 

gruppen en större otrygghet. Enligt studien fanns det ”en större andel som saknade tillit till 

andra människor bland dem med funktionsnedsättning jämfört med dem i den övriga 

befolkningen.” (Arnhof, 2008: 18). Det var också mer vanligt hos respondenterna med 

funktionshinder att man har mindre emotionellt respektive praktisk stöd, eller ett lågt socialt 

deltagande i förhållande till resten av respondenterna. 
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Teoretiska begrepp 

KASAM 

En teori som är aktuell för vårt arbete är sociologen Aron Antonovskys KASAM – Känsla av 

sammanhang. Teorin är relevant då Bojen fungerar som ett hjälpmedel där man kan få verktyg 

för att underlätta tillvaron, exempel på sådana verktyg är tydlig struktur som hjälper personer 

med NPF att förstå och hantera sin omgivning. KASAM beskriver människans förmåga att 

använda sig av sina resurser för att förbli frisk trots stress, traumatiska upplevelser eller andra 

händelser som påverkar ens psyke negativt (Nilsson, 2002). Hur lätt en person hanterar dessa 

påfrestningar beror enligt Antonovsky framförallt på en upplevd känsla av sammanhang, men 

påverkas även av de stödjande faktorer man har i sin omvärld. KASAM består av tre delar och 

det är individuellt hur stark respektive svag begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 

utpräglat. Berit Nilsson har i sin långtidsstudie Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? 

– Aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala faktorer (2002) kommit fram till att 

KASAM kan förändras genom tiden.  

Generellt kan KASAM sammanfattas på följande sätt: 

” Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) det 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang. ” (Nilsson, 2002: 5) 

Följande avsnitt belyser vad varje del står för: 

Begriplighet. (Jag vet): Handlar om att jag förstår vad som händer, att jag kan strukturera 

både interna och externa intryck och stimuli (ibid.) 

Hanterbarhet. (Jag kan): Hur jag klarar av att hantera ett problem och hur jag använder mig 

av de resurser som finns (ibid.).  

Meningsfullhet. (Jag vill): Motivationskomponenten som är viktig då jobbiga situationer eller 

händelser uppstår, att jag ser meningen med att ta mig igenom det svåra (ibid.). 
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Livskvalitet 

Det finns många sätt att definiera detta begrepp beroende på forskningsområde. Henry 

Egidius beskriver livskvalitet mer allmänt som ”Det värde som människor upplever att 

tillvaron har för dem, alltifrån fysiskt och psykiskt välbefinnande till förmågan att ägna sig åt 

meningsfulla aktiviteter och verksamheter.” (Egidius, 2008: 405). Han presenterar sedan 

mätningen för livskvalitén där man bedömer fem olika kategorier. För vår studie är bara tre av 

dessa relevanta; emotionella variabler som beskriver humör eller spänning, stress, ångest, och 

tillstånd som depression och välbefinnande. Kunskapsmässiga variabler som uppmärksamhet, 

bedömningsförmåga, kommunikation och koncentration samt sociala variabler som kontakter 

med andra, sexualliv och fritidsaktiviteter (Egidius, 2008). 

 

Inger Bernehäll Claesson har i sin avhandling Vardagens villkor för familjer med barn med 

funktionshinder – Familjestöd (2004) vinklat begreppet och beskriver det så här:  

”Livskvalitet är en kombination av en människas personliga egenskaper och hennes 

livssituation. Det vill säga hur det sociala nätverket är uppbyggt kring familjer där det 

finns barn med funktionshinder, men även hur samspelet och de sociala relationerna 

dem emellan påverkar individernas upplevelse av livskvalitet. Samhällets värderingar 

och attityder till funktionshinder är också av betydelse." (Bernehäll Claesson, 2004:10).  

Bernehäll Claessons definition av livskvalitet belyser de olika aspekter som påverkar om och 

hur nöjda människor, med NPF och deras anhöriga, är med livet. Samspelet mellan deras egen 

personlighet och de möjligheter eller hinder som finns i omgivningen, kan antingen höja eller 

sänka deras livskvalitet.  

 

I denna studie är teorier om livskvalitet aktuella för att påvisa hur en verksamhet som Bojen 

kan påverka ungdomarnas och deras familjers livssituation. Som ovan nämnt finns det en 

mängd aspekter som försämrar/förbättrar tillvaron för en individ och Bojen är bara en aktör i 

detta sociala nätverk. Att undersöka vikten respektive funktionen av verksamheten är en del 

av denna undersökning. 

 

Identitet 

Georg Drakos och Lars-Christer Hydén (2011) presenterar de tre vanligaste innebörderna av 

dagens identitetsbegrepp:  
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- ”Identitet som individualisering, alltså det som skiljer ut en enskild individ från 

andra individer. 

- Identitet som social och kulturell kategorisering. Alltså vad för slags person vi är i 

termer av hur vi kan kategoriseras (som man/kvinna, förälder, sjuk etc.).  

- Identitet som likhet över tid, alltså det som gör att vi kan uppfatta oss själva (och 

uppfattas av andra) som samma individ, trots att vi åldras och genomgår olika 

fysiska, psykologiska och sociala förändringar.” (Drakos & Hydén, 2011: 15) 

 

Kulturgeografen Cecilia Kjellman och socionomen Magnus Tideman (2010) beskriver en 

koppling mellan social isolation och identitet: ”Ett resultat av att sakna relationer med andra 

och sakna nära vänner kan bli osäkerhet i uppfattningen av den egna personen.” (Kjellman & 

Tideman, 2010: 129). Utanförskap kan alltså enligt deras forskning påverka personens 

kunskap och föreställningar om sig själv, dvs. påverka identiteten negativt. De menar 

dessutom att en stor del av den sociala kontakten, som människor med intellektuella 

funktionshinder har, oftast är med personal i olika verksamheter eller institutioner. Här 

befinner de sig för de mesta i en slags beroendeposition, vilket också skapar en osäkerhet 

kring de egna kunskaperna samt färdigheterna (ibid.). Känslan av maktlöshet kan enligt 

Kjellman och Tideman (2010) resultera i hälsoproblem, vilket även Folkhälsoinstitutets 

senaste nationella folkhälsoenkät (Arnhof, 2008) kommer fram till. 

 

Vår frågeställning behandlar hur Bojen kan påverka sin målgrupps utveckling och identitet, 

det är därför av vikt att ha med teorier som beskriver identitetsbegreppet. Vi undersöker 

vilken roll Bojen har i det som ovan beskrivs, att närhet och relationer till andra människor är 

viktigt för en individs utveckling och identitet. 

 

Sociala nätverk & socialt stöd 

Sociala nätverk beskriver de sociala relationer som individen har i sin omgivning, närmare 

bestämt är det en kartläggning av hur människans olika förhållanden är beskaffade. Det vill 

säga hur många kontakter (noder) det finns i nätverket, hur noderna interagerar (länkar), samt 

hur utbytet (flödet) av information och tjänster sker (Engdahl & Larsson, 2006). 

 

Kristina Ziegert (2010) har i Hälsa och livsstil sammanfattat Richmond och Ross’ beskrivning 

av socialt stöd, vilka är indelade i tre olika nivåer; micro-, mezzo- och makro. På micronivån 
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utgörs stödet av de personer som tillhör den intima delen av individens sociala nätverk dvs. 

ens partner eller familj. Mezzonivån innefattar vänner medan makronivån handlar om de 

personer som finns i individens omgivning som t.ex. föreningsliv, virtuella kontakter men 

även det professionella nätverket som i vårt fall är Bojen (Ziegert, 2010). I Ziegerts kapitel 

(ibid.) betonas vikten av socialt stöd genom olika aktörer i det sociala nätverket för både 

personer med NPF och deras anhöriga, samt för båda parternas hälsa. 

 

Pia Eresund och Björn Wrangsjö (2008) beskriver hur det sociala stödet genom släkt, bekanta 

och vänner brukar bli/vara mindre för familjer som har ett barn med NPF. Föräldrarna känner 

sig missförstådda och stigmatiserade av omgivningen, medans t.ex. morföräldrarna tycker att 

barnet är ouppfostrat och har svårt att ta till sig barnet. Under sådana omständigheter tappar 

man kontakten, och behovet av stöd genom t.ex. professionella blir allt större (ibid.). Här 

kommer vår frågeställning, om hur familjernas behov av Bojen ser ut i framtiden, in. Kan 

verksamheten fungera som ett stöd för föräldrarna då de känner sig missförstådda och 

stigmatiserade, och hur kan detta stöd eventuellt förbättras? 

 

Empowerment 

Ole Petter Askheim och Bengt Starrin definierar i boken Empowerment (2007) begreppet som 

följande: 

”Empowerment, d.v.s. att tillskansa sig styrka, kraft och makt, betyder […] att personer 

eller grupper, som befinner sig i en maktlös position, ska skaffa sig styrka som kan ge 

dem kraft att komma ur maktlösheten.” (Askheim & Starrin, 2007: 18)  

Generellt sett handlar empowermentbegreppet om att få igång individens utveckling genom 

aktiviteter m.m.,  vilka kan höja individens självkontroll. Detta stärker i sin tur personens 

självförtroende och självbild samt möjlighet till större kunskaper och fler färdigheter 

(Askheim & Starrin, 2007). Vi använder begreppet för att se hur detta genomsyrar Bojens 

öppna verksamhet, där man likt empowerment vill att individerna ska få insikt i hur den egna 

livssituationen står i relation till yttre samhälleliga förhållanden. Det är samtidigt viktigt att 

dessa personer ser att andra har liknande svårigheter, att de inte är ensamma om denna 

problematik. Dessa insikter leder sedan förhoppningsvis till handling (ibid.). 
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Metod 

Val av metod - Grundad teori 

Metoden som känns lämpad för vårt tillvägagångssätt är Grundad teori: ”Grundad teori kan 

erbjuda insikter, förbättra förståelse och vara en meningsfull parameter när man ska agera – 

allt detta är för att den är grundad på data.” (Watt Boolsen, 2007:127). Dessutom är grundad 

teori utformad för småskaliga forskningsprojekt med kvalitativ inriktning, där man studerar 

mänsklig interaktion (Denscombe, 2009). 

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är Glaser och Strauss’ Grundad teori influerad av 

symbolisk interaktionism och har liknande centrala drag som pragmatism, ”sensiterande 

begrepp” och idiografisk forskning med mera. Med pragmatism menas att man söker 

sanningen i mänskligt handlade, man håller sig ”så nära den praktiska, empiriska verkligheten 

som möjligt” (Alvesson & Sköldberg, 1994: 66). ”Sensiterande begrepp” innebär att forskaren 

är successivt inkännande i sitt forskningsämne och att undersökningens mätvariabler är under 

ständig förändring snarare än statiska. Att intensivt studera unika fall kallas för idiografisk 

forskning och är en del av humanvetenskapen som ”bygger på inkännande förståelse av 

enskilda människor” (Alvesson & Sköldberg, 1994: 66).  

Denscombe (2009) visar på de svårigheter som kan uppstå när man använder sig av grundad 

teori som metod. Enligt författaren (2009) kan flexibiliteten som tillåter forskaren att anpassa 

ämnet till förändrat urval och ny analys, också innebär risker. Att inte kunna förutsäga 

urvalets storlek eller studiens slutgiltiga karaktär kan upplevas som negativt. En annan 

nackdel med grundad teorin kan vara att studiens slutsatser inte tar hänsyn till eventuella 

andra faktorer som kan influera resultatet (Denscombe, 2009).   

Utifrån grundad teori har vi förstått att starten för vårt arbete började långt innan denna 

uppsats även om det under lång tid skett omedvetet, vi har alltså följt upptäcktsspår och gått 

igenom faser enligt grundad teori (Denscombe, 2009).  

Första delmomentet i forskningsprocessen enligt grundad teori är att studera det sociala fältet 

utan att kunna ”identifiera exakt vad eller vilka som ska ingå i urvalet innan undersökningen 

påbörjas” (Denscombe, 2009:127). I vårt fall har denna process påbörjats då vi arbetat inom 

ämnesområdet under många år och fått erfarenhet, kunskap och förförståelse för 

problematiken. Corbin och Strauss (2008) menar att studera ett ämne som ligger inom ens 
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personliga intresse eller arbetsområde kan vara fördelaktigt för både forskarens motivation 

och studiens kvalité:  

”Choosing a research problem through the professional or personal experience route 

may seem more hazardous than the suggested or literature routes. This is not 

neccesarily true. The touchstone of a potential researcher’s experience may be a more 

valueable indicator of a potentially successful research endeavor than another more 

abstract source.” (Corbin & Strauss, 2008: 23).  

Dessutom kan erfarenhet inom forskningsområde enligt författarna (2008) förbättra analysen. 

Även om det finns en risk för att insamlade data tolkas felaktigt så har en person som är insatt 

i ämnet lättare att selektera viktiga data (ibid.). En oerfaren forskare kan behöva tid för att 

känna sig in i situationen och förlora värdefull tid och material under tiden han/hon utvecklar 

sensibilitet (ibid.). För att förhindra att den erfarne forskaren tolkar insamlade data felaktig 

föreslår Corbin och Strauss (2008) att man jämför materialet och egna erfarenheter med 

varandra och att man inte tappar fokus på det förstnämnda. Ett annat förslag är att bibehålla de 

ursprungliga dimensioner och förhållanden inom data för att undervika felaktiga tolkningar 

(Corbin & Strauss, 2008). Ett sista råd som ges är att forskarens erfarenhet inom ämnet 

hjälper honom/henne att lättare kunna samla in material, men i själva analysen är det bara 

datas innehåll som tas upp (ibid.). 

Nästa steg är det teoretiska urvalet där man gör arbetet mer målinriktat genom att utveckla 

koder, begrepp och kategorier för att sedan kunna göra och besvara en mer specifik 

frågeställning (Denscombe, 2009). Detta har vi gjort då vi valde att fokusera enbart på den 

öppna verksamheten istället för att även inkludera Bojens korttidstillsyn i vår undersökning. 

Därefter inriktade vi oss på kategorierna allmänna frågor, avlastning/användning och 

information/kommunikation. Intervjuguiden framställdes genom att koda frågorna i de olika 

kategorierna, dvs. att vi samlade frågor som t ex. Hur använder Ni Bojen idag? och  Är Ert 

behov av avlastning olika under årets gång? under kategorin avlastning/användning. 

Vårt val av följdfrågor förändrades under intervjuprocessen vilket kommer av fördjupat fokus 

(Denscombe, 2009). Vi följde vår intervjuguide men allteftersom intervjuerna fortskred blev 

vissa frågor mer relevanta än andra. Med andra ord kom vi ner djupare i vissa frågor vilket 

gav oss mer information respektive material. Däremot blev svaren vid andra frågor väldigt 

enahanda, vilket hade till följd att vi lade mindre vikt på dessa. Frågorna uppnådde med andra 
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ord teoretisk mättnad då respondenterna lämnade svar som mer liknade varann snarare än att 

generera ny information. Även svaren kodades då vi sammanställde resultatet från de olika 

intervjuerna. Vi fick då titta på helheten och koppla ihop olika frågor och svar, detta eftersom 

respondenterna ibland gav svar på en kommande fråga redan i sin förklaring av en tidigare 

ställd fråga. Respondentens svar kunde alltså täcka mer än en fråga och därför kodade vi in 

svaret under lämplig fråga/frågor.  

Efter att ha genomfört och sammanställt intervjuerna så har fokus för denna studie ändrats. 

Från början låg vårt fokus på ungdomarnas deltagande och varför de uteblev, men under tiden 

intervjuerna genomfördes blev istället betydelsen av Bojen det mest centrala. Av intervjuerna 

framgår det att familjernas livskvalitet och ungdomarnas utveckling har en stark koppling till 

verksamheten och därför valde vi att istället inrikta oss mer på detta. Frågorna kring 

deltagande och frånvaro är viktigt för själva verksamheten, men för denna uppsats är det av 

större intresse att studera sociologiska begrepp som livskvalitet, identitet och sociala nätverk. 

Därför finns det frågor i intervjuguiden som varken redogörs eller behandlas i uppsatsen. 

 

Förberedelse 

I Socialstyrelsens rapport (1994) sammanfattas de syften vilka en utvärdering av en 

verksamhets kvalité ska innehålla. Vårt arbete täcker p.g.a. begränsad tid och efterfrågan bara 

brukarnas och deras anhörigas syn på verksamheten. Men även i denna småskaliga 

utvärdering hoppas vi på att kunna ge underlag för en ”kvalitetsförbättring […] [och en 

bättre] förståelse” (Franke-Wikberg 1990b i Socialstyrelsen, 1994: 13). 

 

Urval och respondenter 

I undersökningen används ickesannolikhetsurval, då det inte var samma sannolikhet för alla 

medlemmar i populationen att bli utvalda. Mer specifikt handlade det om ett subjektivt urval 

då respondenterna medvetet valdes ut ”eftersom det anses troligt att just dessa ger mest 

värdefulla data.” (Denscombe, 2010: 37). Första urvalet skedde genom att vi bara fokuserade 

på ungdomar som deltar i Bojens öppna verksamhet samt deras föräldrar. Det finns några 

enstaka ungdomar som vi valde att inte intervjua eftersom vi ansåg att intervjuns utformning 

inte passade deras förmåga att uppfatta och besvara våra frågeställningar. Detta visade sig 

stämma då vi faktiskt prövade att intervjua några av de ungdomar som vi trodde skulle ha 
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svårt att svara på frågorna. Deras intervjuer finns med i materialet även om dessa inte gav 

mycket information. Konsekvensen av urvalet är att det blir svårare att generalisera men det 

fanns heller aldrig en strävan efter att få fram allmängiltiga resultat. Vårt arbete gick istället ut 

på att få fram hur de ungdomar och föräldrar, som idag använder sig av Bojen, vill att 

verksamheten ska se ut och vad den betyder för dem. 

 

Respondenterna består av 14 ungdomar,  fem tjejer och nio killar som alla är mellan 10 till 20 

år gamla. De har varit på Bojen under allt från mindre än sex månader upp till sex år. 

Vi intervjuade även 16 föräldrar som har barn som idag deltar i aktiviteter inom Bojens öppna 

verksamhet. Av de vuxna som deltog i undersökningen är 13 kvinnor och 3 män. 

 

Material 

Intervjuguiden till ungdomarna (Bilaga 3) bestod av 19 frågor och var uppdelade i tre delar: 

allmänna frågor, frågeställningar avseende avlastning/användning, frågeställningar avseende 

information/kommunikation. Vid alla frågor hade respondenterna möjligheter att svara öppet, 

förutom vid frågan kring könet – här fanns det två fasta svarsalternativ. I frågorna med öppna 

svar handlade det å ena sidan om frågor som undersöker mätbara faktorer som t.ex. 

ungdomars deltagande på den öppna verksamhetens olika aktiviteter: ”När vill du vara på 

Bojen, hur ofta och hur länge?”. Å andra sidan var frågorna mer riktade mot respondentens 

egna åsikter och önskningar som t.ex.: ”Vad har Bojen betytt för dig, din utveckling och 

identitet?”. Vi fördjupade oss speciellt i den sistnämnda typen av frågor genom att ställa 

följdfrågor, eftersom dessa täcker ett stort område. 

Intervjuguiden till föräldrarna (Bilaga 4) bestod av 24 frågor med samma indelning som den 

för ungdomarna. Frågorna var i vissa fall mer utförliga för att få fram vilket behov som finns 

av Bojens verksamhet från föräldrarnas sida: ”Hur vill Ni använda Bojen i framtiden? Vilken 

typ av avlastning önskar Ni?” samt vilket intryck de fått av hur deras barn upplever 

Bojen: ”Vad brukar Ert barn berätta om Bojen när han/hon kommer hem därifrån?”. Vidare 

fanns där frågor om hur dem först kom i kontakt med Bojen och om de hade några förslag på 

hur verksamheten kan förbättras. 
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Tillvägagångssätt 

Vi började med att skriva ett informationsbrev (Bilaga 2) som vi sedan skickade ut till berörda 

föräldrar. I detta brev skrev vi om syftet med undersökningen, samt hur vi skulle komma att ta 

kontakt. Här framgick även att deltagandet var frivilligt och att alla uppgifter behandlas 

anonymt. När vi sedan genomförde intervjuerna bad vi om tillåtelse att spela in samtalet. Vi 

båda två deltog vid alla intervjuer, vi delade upp arbetet så den ena ställde frågorna medans 

den andre antecknade. Dock förekom det att den som antecknade också ställde följdfrågor. 

 

Intervjuerna med föräldrarna genomfördes via telefon. När vi ringde upp föräldrarna började 

vi med att fråga om de fått vårt informationsbrev, därefter förklarade vi syftet med intervjun 

närmare och undrade om de hade möjlighet att svarar på våra frågor just då. I de fall där de 

inte hade tid för tillfället så bad vi om att få återkomma och bestämde en senare tidspunkt. 

Intervjuerna varierade i längd beroende på hur utförligt föräldrarna svarade, men i genomsnitt 

tog varje intervju ca 20-25 minuter. Intervjuerna med ungdomarna genomfördes i Bojens 

lokaler vid tillfällen då de deltog i verksamheten. Vid väl valda tillfällen presenterade vi 

undersökningens syfte för ungdomarna och frågade sedan om de kunde tänka sig att besvara 

våra frågor. Vi intervjuade ungdomarna en i taget och satt då avskilt från resten av 

verksamheten. Även här tog intervjuerna olika lång tid, i genomsnittet varade de i ca. 15 

minuter. 

 

Ungdomarna skulle ha fyllt 15 år för att kunna agera efter Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) paragraf 16-18. Här fastslås att personer som fyllt 15 år 

men inte 18 år kan delta i forskning utan målsmans godkännande om de själva förstår 

innebörden och samtycker (Weidner & Westerberg, 2010). Detta kom till användning i 

förberedelsen till denna studie för att undvika tidsfördröjning i samband med att få målsmans 

godkännande (ibid.). I de fall ungdomarna var under 15år hade vi förväg pratat med berörd 

förälder och fått ett muntligt godkännande. 

 

Analys och tolkning 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där intervjuguiden var en slags mall som 

skulle hjälpa oss att hålla oss inom ämnet men som samtidigt gav oss utrymme att ställa 

följdfrågor utifrån respondenternas olika svar. 
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Innehållsanalys är ett passande tillvägagångssätt för att analysera vår data eftersom det finns 

möjlighet att upptäcka ”vissa ledtrådar till ett djupare rotat och eventuellt oavsiktligt budskap 

som faktiskt kommuniceras” (Denscombe, 2010: 308). Den lämpar sig mest för ämnen som 

tendera vara entydiga. Här väljs de moment, som ligger i linje med syftet, ut i intervjuerna och 

kategoriseras utifrån de konkreta frågeställningar som finns (ibid.). I detta samband gäller det 

att hitta nyckelord som hör till ämnet (ibid.). I vår undersökning har t.ex. föräldrarna uttryckt 

sina behov av Bojen i flera olika sammanhang och inte bara i de frågor som skulle kartlägga 

detta behov. Genom att ”Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna” 

(Denscombe, 2010: 307) kunde vi samla ihop olika intervjumoment som kretsar kring t.ex. 

föräldrarnas behov och därmed skapa en allomfattande bild av just deras upplevelse. Faran 

som Denscombe (2010) ser, är att om intervjumomenten lyfts ur sina ursprungliga 

sammanhang så kan man tappa en del av den faktiska innebörden. Denna risk ser vi dock inte 

för detta arbete i och med att våra frågor inte leder in respondenten på invecklade eller diffusa 

ämnen. 

 

Reflektion 

Vi har båda god insikt i vårt ämne samt lång erfarenhet av problematiken som 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär. Detta har hjälpt oss i arbetet men samtidigt 

medför det också en risk att vår förförståelse påverkar situationer som vid intervjuerna, där vi 

ibland tenderade att ställa ledande frågor. Eftersom vi känner ungdomarna väl så vet vi vilka 

som har svårare för att uttrycka sig. Detta kan ha påverkat vissa svar då vi vid ett par tillfällen 

hjälpte de ungdomar som bara satt tysta, genom att ge dem olika svarsalternativ. Vår kunskap 

om ungdomarna gjorde även att vi valde bort vissa av dem som vi redan nämnt, men även 

flera av de ungdomar vi intervjuade hade svårt att hålla sig till ämnet och kom ofta in på andra 

diskussioner. Vi fick då avbryta dem och leda tillbaka till den faktiska frågan, men detta 

faktum gjorde det svårt att komma till kärnan i vissa svar. Under några av intervjuerna fick vi 

t.o.m. hoppa över vissa frågor och avsluta intervjun innan alla frågor var ställda då vi märkte 

att det blev för ansträngande för ungdomen. Även några av telefonintervjuerna med 

föräldrarna tenderade att, precis som ungdomarna, komma ifrån ämnet. Av detta förstår vi att 

många av både ungdomarna och föräldrarna har ett behov av att prata av sig och att de bär på 

många funderingar. Likt intervjuforskaren har även intervjupersonen sina motiv som inte 

nödvändigtvis behöver ligga i linje med studiens syfte (Alvesson, 2011). Det kan vara en 
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omedveten bedrift som gör att man berättar om händelser eller om egna erfarenheter ur en 

vinkling som låter en själv framstå på bäst möjliga sätt: ”Även intervjupersoner som inte 

främst använder intervjun för sina egna politiska syften kan mycket väl säga (den partiella) 

sanningen, som de uppfattar den, på ett för dem fördelaktigt sätt.” (Alvesson, 2011: 40). 

Enligt Alvesson (2011) påverkas intervjun även av andra faktorer som också ligger utanför 

intervjuarens kontroll: intervjupersonens oförmåga att kunna beskriva sin kunskap med ord 

eller hans/hennes önskan att bemöta de förväntningar som han/hon tror intervjuforskaren har. 

Avslutningsvis menar författaren (2011) att det är omöjligt för forskaren att veta vilka de 

bakomliggande motiven är hos intervjupersoner, och bör därför vara försiktigt med att se det 

insamlade materialet som en slutgiltig sanning. 

Även om man inte ska se materialet som en slutgiltig sanning är det viktigt att ta hänsyn till 

både föräldrarnas och ungdomarnas behov. Giltigheten av undersökningens resultat gäller 

enbart Bojen och går inte att tillämpa för liknande verksamheter eftersom studien är av 

idiografisk samt pragmatisk karaktär. Våra resultat bygger på de svar som lämnats av barn 

och föräldrar som deltar på Bojen och studien är alltså därmed unik för denna verksamhet.  

Tillförlitligheten bygger på det Alvesson (2011) beskriver, att intervjupersonerna kan ha 

motiv som inte ligger i linje med studiens syfte. Det ursprungliga syftet med studien var att 

titta på hur deltagarna använder Bojens verksamhet och varför de uteblir, samt hur 

kommunikation mellan verksamhet och deltagare/föräldrar kan förbättras. När vi ställde 

frågor utifrån dessa ämne tenderade flertalet intervjupersoner att istället beskriva betydelsen 

av Bojen för deras livskvalitet, varpå vi skiftat fokus och istället valt att analysera detta. 

 

Vi förstår att giltigheten av våra slutsatser kan ifrågasättas eftersom vi själva jobbar där vi 

utfört vår studie. Enligt vår uppfattning stärks studiens validitet snarare av detta faktum. Vår 

position som anställda har varit fördelaktig under intervjuerna i och med att informanterna har 

ett redan uppbyggt förtroende för oss som personer. Hade vi varit två Högskolestudenter utan 

anknytning till verksamheten så hade förmodligen inte informanterna lämnat lika djupgående 

svar eller tagit upp känsliga ämne. Vi upplever att informanterna vågat lämnat ut sig till oss. 

Våra slutsatser är alltså färgade av vår position som anställda dock inte missvisande.  

Resultatet av undersökningen är ju baserad på informanternas upplevelse och värdering av 

Bojen som verksamhet, vilket sedan analyserats med hjälp av befintliga teorier.  
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Presentation av materialet 

Bortfallet består av de respondenter som antingen själva valt att avstå eller av dem som vi inte 

fick tag i inom vår avsatta tidsram på två veckor för intervjuerna. Sammanställningen av 

resultatet är indelad efter ungdomar och föräldrar. I vissa fall har vi valt att tillägga ett citat 

för att lyfta viktiga kommentarer. Dessa är ordagranna och anonymiserade. 

 

Resultat: Ungdomar 

Som tidigare nämnt vänder sig Bojen till barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Denna studie är inriktad på den öppna delen av verksamheten och 

därför intervjuade vi ungdomar som deltar i Bojens läger, träffpunkt (TP) och/eller på de 

dagaktiviteter som erbjuds under sommarlovet.  

 

Bojen – ett socialt stöd i ungdomarnas sociala nätverk 

Våra informanter gav varierande svar till varför de började på Bojen och varför de idag deltar  

verksamheten. De flesta svarade att deras mamma ville det, men även att de själva ville börja 

för att träffa kompisarna och få fler vänner. Några ungdomar nämnde även att de behöver 

komma ifrån datorn där hemma eller att Lotsen (Bojens grannverksamhet) rekommenderade 

dem att börja på Bojen istället. Ida berättar att hon började på Bojen för att hon behövde 

komma hemifrån och komma ut lite mer. Ytterligare skäl som nämndes var att lära sig hantera 

de problem som följer av diagnosen:  

”För att kunna förstå [sin problematik]…för att här träffar man ju andra också som 

har olika problem…” (Per) 

 

Funktion & deltagande 

Alla ungdomar vi intervjuat säger att de kommer till Bojen för att hitta på roliga saker 

tillsammans och för att man inte har så mycket annat att göra efter skolan. Majoriteten tycker 

även att det är kul att träffa kompisar medans ett par ungdomar är på Bojen för aktiviteter 

snarare än kompisar, att de inte har några kompisar där. Lars och Ola beskriver det så här: 

”Ibland kanske jag blir kompis med någon…och…annars gillar jag titta på film…och 

bortsett från Bojen så gör jag inte så mycket annat…bortsett från läxor och bortsett 

datorn, det är väl typ det enda jag gör.” (Lars) 
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”Ehh…för att vara helt ärlig så har jag inte sådär jättemycket för mig och så, men det 

känns man är ganska välkommen och så…jag…tittar gärna förbi om det är nånting och 

så.” (Ola) 

 

Läger, TP & aktivitetsdagar – idag & i framtiden 

Flera ungdomar deltar i lägerverksamheten varje månad, medan andra bara är med ett par 

gånger/termin. Deras motiveringar för deltagandet var olika: Carin uttryckte att det är skönt 

att gå på läger för att komma bort från skola och annat samt att detta påverkar den psykiska 

hälsan. 

”Innan jag började på lägret hade jag ångest hela tiden.” (Carin)  

 

Någon tycker att man får helt annan sorts erfarenhet på lägren när man åker iväg på 

spännande aktiviteter, men vederbörande föredrar TP eftersom dessa är lugnare, kortare tid 

och är oftast i Bojens lokaler. En annan sa att han går på läger för att föräldrarna ska få 

avlastning. Nästan allihop som idag deltar i lägerverksamheten efterfrågar 2-dygns läger 

istället för bara ett dygn, ett par ungdomar vill dessutom gärna ha läger två gånger i månaden 

istället för var fjärde vecka. Ett par ungdomar är med på dagläger och kan tänka sig att 

komma både på lördagen och söndagen. Några andra tycker att lägret är bra som det är nu, att 

det är ett dygn en gång i månaden. Av de ungdomar som idag inte är med på läger alls, skulle 

ett par vilja vara med. Ola har tidigare varit med på läger och uppskattade då dessa, men 

umgås nuförtiden hellre med kompisarna under helgen. Han uttrycker det så här: 

”Jag var nog lite mer behov av det [läger] innan, för några år sen…när jag hade svårt 

att komma ut och så där…och det var ett bra sätt att träffa kompisar så, jag har många 

roliga minnen när jag…[…]det har vart kul och så, men jag tror inte jag har lika behov 

av det längre faktiskt.” (Ola) 

 

Träffpunkten är några med på varje vecka, och ett par andra är med 2-3 gånger/månad. 

Ungdomarna tycker det är roligt att träffa kompisar och menar att man inte har så mycket 

annat att göra på vardagkvällarna. Samtidigt är det uppskattat att TP oftast är kostnadsfritt och 

att de gånger det kostar något så är det ändå ganska billigt att delta. Ett par ungdomar har 

testat nya aktiviteter för första gången på TP och tycker det är bra att man kan prova på 

aktiviteter som man inte gjort tidigare, och kanske hitta nya fritidsintressen. En av dem är Ida 

som uttrycker att personalen utgör en sorts trygghet för henne i sådana nya situationer: 
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”Alltså, om man skulle prova nåt är det ju mycket bättre om det liksom är nån personal 

med typ.” (Ida) 

Alla som deltar är nöjda med upplägget och tycker det ska fortsätta så. Hälften av 

ungdomarna är inte med på TP alls, av dessa har några varit med på TP förut men är inte 

längre med pga. av andra fritidsaktiviteter eller att man har mycket i skolan. Av dem som inte 

är med på TP för närvarande skulle några vilja vara med. 

 

När det kommer till aktivitetsdagarna på sommarlovet så har flera ungdomar varit med vid ett 

par tillfällen vardera, de har då valt dagar utifrån intressanta aktiviteter. De som deltagit på 

sommaraktiviteterna upplever dessa som bra. Någon menade att man inte har något att göra på 

lovet annars, och Hannes poängterade vikten av att man själv kunde välja vilka aktiviteter 

man ville vara med på. Av dem som inte varit med på aktivitetsdagarna alls tycker flera att det 

låter intressant och kan tänka sig att vara med till sommaren. Några av ungdomarna föreslog 

ett sommarläger eller någon form av övernattning på sommaren. De tycker det kunde vara 

roligt med ett blandat läger, där det finns både tjejer och killar i både äldre och yngre ålder.  

 

Bojen – ett steg mot ökad livskvalitet 

På Bojens hemsida (halmstad.se/bojen) kan man läsa följande: 

”Bojens målsättning är att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer i Halmstad.”  

 

Hur Bojen har påverkat… 

När ungdomarna beskriver vilken betydelse Bojen haft för dem som person, så anser 

majoriteten att de påverkats och utvecklats positivt sedan de började i verksamheten. Exempel 

på sådan utveckling är att några ungdomar har fått lättare för att umgås i grupp och vågar 

prata med andra människor. Någon nämnde att man fått vänner och känner sig mindre ensam. 

Jan säger att han lärt sig hantera sin diagnos bättre genom sin vistelse på Bojen, vilket gynnar 

honom även i andra sociala sammanhang så som i skolan: 

”Tja jag hamnar ju inte i lika mycket bråk t ex på skolan som jag gjorde för 2 år sen 

kanske.” (Jan) 
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Andra uttrycker följande: 

”Alltså jag vet inte, det är väl typ… alltså… väldigt typ bra… för alltså annars så… 

alltså… före Bojen, så… var det typ så här ensamt. […]Men nu så mår jag mycket 

bättre för jag så hära kommit ut och träffat folk och sånt. […]… alltså… mer så hära… 

anledningar… till att livet är typ så hära… bra… för det var ju mer meningslöst förut 

och sånt, men liksom nu så har man ju mer att fylla livet med och så…” (Lotta) 

Lotta beskriver vikten av att ha en meningsfull fritid, att som individ ha en plats i ett socialt 

sammanhang, att träffa och få utbyte av andra människor. Sara förklarar i sin tur att hon växt 

som person och att hon nu vågar ta kontakt med främmande människor: 

 

”Innan kunde jag inte prata med folk, nu kan jag det.” (Sara) 

 

”Alltså…jag lär mig ju mer på Bojen än om jag inte skulle vara på Bojen…eh…och 

själva den poängen är ju viktig.” (Ola) 

Ola menar att han som person stimuleras samt att hans kunskaper utvecklas, och Carin visar 

att hon blivit medveten om en personlig egenskap som hon behöver jobba på. 

 

”Jag har lärt mig att jag är inte social med människor” 

[…] 

”Ja… okej det kanske är bra att ni tjatar på mig att jag ska vara med de andra 

tjejerna… för då lär jag mig att man inte ska sitta ensam i ett hörn och lyssna på 

musik.” (Carin) 

 

Några ungdomar svarade att de inte visste om Bojen påverkat deras utveckling medan ett par 

ungdomar ansåg att Bojen inte utgjort någon större skillnad för dem. 

 

Resultat: Föräldrar 

Även om Bojens verksamhet preliminärt riktar sig till ungdomar med NPF så strävar 

verksamheten även mot ett bra samarbete med föräldrarna för att skapa en miljö där hela 

familjen känner sig trygg och väl bemött. Därför är föräldrarnas åsikter om den öppna 

verksamheten viktiga för denna studie. 
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Thomas mor beskriver de svårigheter som både föräldrarna, och Bojen själva, har då 

familjerna faktiskt känner till verksamheten men ändå uteblir: 

”Det är många barn som har en diagnos men ändå inte har det [fått en utredning]. Det 

är liksom en jobbig process att erkänna att ens barn har ett funktionshinder. Det tog 

ganska lång tid innan jag tog tag i det och erkände att det var ett problem. Så jag tror 

att det finns många som har det så.” 

[…] 

”Ja, jag tror att det finns ett stort behov. Problemet är bara att få iväg barnet på det 

här…och vända det till en positiv sak. Det är väldigt svårt för föräldrarna också. Men 

jag tror att det finns ett stort behov utav det…och hon på BUP sa också att det är svårt 

att få dit folk, fast behovet är stort. Men jag förstår båda parterna liksom… För att jag 

fick ju ragga upp Lukas, en kompis till Thomas. ”Ska ni inte gå ihop?”, liksom, för att 

få iväg dem. Att ha nån att gå med; han känner sig lite vilsen annars kanske. Nu vill 

Thomas till och med gå utan Lukas… Så det gäller bara att få den där sparken. Det kan 

till och med va’ en annan kompis bara för de första gångerna… tills man känner sig 

trygg, jag vet inte.” 

 

Bojen – ett socialt stöd i familjernas sociala nätverk 

När vi frågade föräldrarna efter skälen till att deras barn började på Bojen så kretsade svaren 

huvudsakligen kring två ämnen. Det ena var att man ville ge barnet nya fritidsaktiviteter som 

ligger utanför hemmet och datorn. Det andra skälet handlade om att barnet ska få uppleva 

gemenskap och knyta vänskapsband, eller om att träffa andra barn med NPF-diagnoser. Lenas 

mor gav ett svar som är ett typiskt exempel för den isolering som barnet tidigare befann sig i:  

”Hon hade inte så stort umgänge med vänner och sånt och hade inget att göra efter 

skolan och så… så blev det så att hon fick komma dit… och nu har hon ett större 

kontaktnät om man säger så.”(Lenas mor) 

 

I Lisas fall var situationen mer allvarligt och målet med gemenskapen var att bryta hennes 

självdestruktiv beteende. Lisas mor beskriver det så här:  

”Hon mådde jättejätte dåligt… Hon blev akutplacerad i samverkansklass och så tipsade 

[hon läraren i samverkansklass] om Bojen och så skulle vi kolla vad det var för något 

sådär… Och eftersom Lisa var jätteensam…” 
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[…] 

”Hon började skada sig själv efter hon hade varit deppig en längre period. I detta blev 

hon… Ja, hennes kompisar försvann och hon var jättejätteensam så… Så det handlade 

framförallt om att göra nåt annat än att sitta hemma.” (Lisas mor)  

 

En tredje anledning som nämndes av några föräldrar är att de letade efter en verksamhet som 

kunde ge familjen avlastning och där man kan bemöta barnets behov på ett bra sätt. 

”Vi letade efter något som skulle passa Markus… där det fanns en förståelse för hans 

problem.” (Marcus mor) 

 

Funktion & deltagande 

”Med den typ av handikapp är det nyttigt både för honom och för oss att få va’ i fred. 

Så han behöver komma ifrån oss och vi behöver komma ifrån honom… det är nog vila 

för båda parterna.” (Stefans far) 

 

Några föräldrar skildrar, likt Stefans far ovan, ett ömsesidigt behov av att komma ifrån 

varandra, detta för att få ny energi och en mer kvalitativ tillvaro. Många föräldrar beskriver att 

familjens behov av Bojen är jämt fördelat under årets gång, medan några föräldrar tycker att 

vintern är den årstid då det krävs mer avlastning. En mor inkluderade också vårtiden eftersom 

hennes barn är deprimerad under vinter och vår, och behovet av avlastning blir då större.  

 

Läger, TP & aktivitetsdagar – idag & i framtiden 

Nära hälften av föräldrarna svarade att deras barn idag deltar i Bojens lägerverksamhet. 

En förälder uttryckte vikten av att få umgås med andra människor, och en annan poängterade 

hur vikigt det är med rätt typ av umgänge istället för att hänga med ”dåliga” kompisar på stan. 

De föräldrar vars barn idag inte deltar menar att barnet uteblivit pga. sjukdom eller personliga 

problem, en annan förklaring var att barnet numera hellre umgås mer med sina kompisar. 

Utav de barn som inte är med på lägren idag har tre föräldrar en önskan om att deras barn får 

börja på läger. Nästan alla föräldrar känner ett behov av att deras barn får någon form av 

övernattning på helgerna och många anser att ett 2-dygns-läger skulle passa barnet och 

familjen bättre än ett dygn. Stefans far uttryckte att ett dygn blir för kort, att familjen har släkt 

i en annan stad men att de inte längre hinner åka iväg eller göra nåt som kräver lite mer tid 

eftersom barnet ska hämtas så pass tidigt på lördagen. Däremot uttryckte några föräldrar att de 
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föredrar ett 1-dygns-läger eftersom deras barn bara klarar av att sova borta en natt. Det 

framkom också ett förslag från en mor på att skapa blandade grupper för att minska den 

grabbiga attityden hos pojkarna samt för att skapa en lugnare stämning i gruppen. Idas mor 

påpekar den ekonomiska belastning som läger kan medföra för vissa familjer och poängterar 

att de läger som kostar mer inte bör ligga nära helger som jul och nyår: 

”När det är de här lägren så i bland så blir det att ni gör så mycket som kostar pengar. 

Eftersom jag är sjukskriven har jag ju dålig ekonomi… så ibland har jag inte riktigt haft 

råd… Det behöver inte kosta en massa pengar allt sånt man gör, tycker jag. Självklart 

är det ju jättekul att ni gör nånting det är inte det… Men det är ju inte kul för henne om 

hon har inte pengar med sig och så där. (Idas mor) 

Drygt hälften av föräldrarna berättade att deras barn idag deltar i träffpunkten, de tycker TP 

passar dem bra eftersom dessa bara håller på under ett par timmar, eller för att de passar 

barnets intresse. De föräldrar vars barn idag inte deltar förklarade detta med anledningar som 

att andra fritidsintressen eller läxor prioriteras, samt att barnet umgås med ledsagare istället. 

Dessutom nämndes skäl som är relaterade till barnets diagnos, t ex det Ludvig far säger:  

”Vi har snackat om det men vi är inte där riktigt ännu… eeh, för att han brukar 

nämligen lägga sig halv åtta för att orka dagen efter… han tar ju blodtryckssänkande 

medicin för att kunna gå upp tidigt och… så tycker vi att det blir för sent för honom.” 

(Ludvigs far) 

 

Vi fick även olika förslag på hur träffpunkterna skulle kunna förbättras som t.ex. att det finns 

fler TP-kvällar att välja mellan ifall befintliga inte passar med barnets andra fritidsaktiviteter. 

Ett par föräldrar tänker att det kan vara bra att barnen blir ”tvingade” till att prova nya saker 

t.ex. jonglering, musik, instrument, och på så sätt även förnya TP-aktiviteterna.  

 

Angående aktivitetsdagar sa hälften av föräldrarna att deras barn deltagit i Bojens 

aktivitetsdagar under förra sommaren, den andra hälften av föräldrarna anger att deras barn 

inte har varit med på aktivitetsdagarna alls. Några tycker dock att deras barn har ett behov av 

att aktiveras under sommaren. De som uppgav att deras barn inte deltog (förra sommaren) 

nämnde olika anledningar som t.ex. att barnet hade andra planer, ville umgås med kompisar 

istället eller att ingen aktivitet passade barnet. Att barnet har svårt att förvalta sin fritid själv 

blir enligt Thomas mor extra påtagligt när vardagliga strukturer faller bort, hon ger ett 

exempel på varför dessa familjer behöver avlastning/aktiviteter under den skollediga tiden: 
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”Det är behov av det [avlastning] hela tiden men just under loven är det ännu mer 

behov känner jag. Och utan de vanliga rutinerna blir det ganska långa dagar där han 

är rastlös och inte vet vad han ska göra… Ja, det är svårt att aktivera honom.” 

(Thomas mor) 

Flera föräldrar visade även intresse för sommarläger, antingen att befintliga lägergrupper 

fortsätter även över sommaren eller att man har ett sommarläger där gruppen är blandad 

avseende ålder och kön. En förälder sa att det inte finns något intresse av varken 

aktivitetsdagar eller läger under sommaren. 

 

Vad berättar ditt barn om Bojens verksamhet? 

Enligt föräldrarna berättar inte barnet mycket hemma om det han/hon har upplevt på Bojen. 

Majoriteten av föräldrarna berättar att de får de ställa frågor för att få veta. Det handlar för det 

mesta både om mat och aktiviteter. En följdfråga som vi ofta ställde här handlar om vilket 

intryck föräldrarna får - om deras barn generellt sett upplever Bojen positivt eller negativt. 

Här svarade nästan alla positivt, men en förälder menar att det brukar vara blandat: 

”[Han brukar] Inte [berätta] speciellt mycket utan det kan komma efter ett tag. …Och 

sen säger han inte så mycket utan man måste ju fråga.” 

[…] 

”Det är faktiskt blandat [det han berättar sedan]… äh, det är positiva han upplever är 

saker man gör men det kan va’ lite negativ med kamrater han har på Bojen… de har 

tjafsat lite grann eller bråkat, inte kommit överens och så.” (Ludvigs far) 

Barnen som vistas på Bojen berättar sällan självmant om sina upplevelser och intryck, man får 

därför ”dra det ur dem” genom att ställa frågor och på så vis få dem att själva tolka och 

reflektera över olika situationer. 

 

Förslag på förbättringar för Bojens verksamhet 

Några föräldrar svarade att de inte saknade något med Bojen medan andra föräldrar efterlyser 

mer av den personliga kontakten där man kan prata om barnets utveckling och andra ämnen 

som inte hör till planeringen. Ett annat förslag är att Bojen håller öppet hus för att visa upp 

verksamheten för t.ex. syskon och andra. Någon poängterade även att det inte går att hitta 

någon länk till Bojen på Attentions hemsida. 
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Ett par mödrar hade önskemål om ett möte, där man sitter ned med föräldrarna och barnet, när 

de börjar i verksamheten och presenterar Bojens verksamhet så att personalen får viktig 

information om barnet.  

” När Mattias gick över till er så borde vi egentligen haft ett möte så att vi träffar er 

och går igenom lite: ’Så här funkar det och så här tänker vi’… Då är det kanske lättare 

att möta honom i det här ifrågasättandet [av Bojens regler] då.” (Mattias mor) 

 

Flera andra frågade också efter ett möte för barn och föräldrar 1-2 ggr per år, där man t.ex. 

informerar om kommande aktiviteter och lär känna personal. Det finns även ett intresse för en 

föräldragrupp på Bojen, där man kan utbyta erfarenheter med varandra.  

”Jag tänker också att något som kan utvecklas är det här med föräldrarna… anhöriga. 

Att det ska finnas något för dem. Att de kan komma och prata med varandra. Jag 

känner bara att jag vill träffa andra föräldrar i samma situation och jag tycker att det 

är väldigt viktigt att man känner sig… Jag känner mig väldigt isolerad.” 

[…] 

”Det kan vara [träffar med] olika tema… också för anhöriga så att de fattar hur man 

har det hemma… alltså mormor, syskon, allt möjligt.” (Thomas mor) 

 

Vi vill även lyfta fram två åsikter som inte berör dagens verksamhet, men som ändå innehåller 

viktiga tankar för Bojens vidareutveckling: 

”Som jag vet är Lisa så himla rädd att det tar slut… alltså att Bojen tar slut… Bara för 

att hon blir äldre behöver det inte betyda att hon får en större bekantskapskrets. Eller 

det vet man inte; allt kan ju hända. Men jag tror hon själv funderar mycket över vad 

händer sen när hon är vuxen. Kan hon gå på något motsvarande… vad finns sen?” 

(Lisas mor) 

 

”Ja, nu har jag en son [som inte går på Bojen] som har Autism… och det finns ju 

ingenting för honom... Han tycker inte om andra människor, men han vill ju umgås i 

små grupper. Men det är så stora grupper. Han klarar av 2-3 elever, mer klarar han 

inte av. Där har vi ett problem för att han tillhör ju egentligen Bojen.”  

[…] 

”Men de [grupperna] är för stora. Det behövs kanske lite mindre grupper.” 

[…] 
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”Detta [bristen på passande verksamhet för personer med autism] har jag presenterat 

många gånger för dem [cheferna] må du tro.” (suckar) 

[…] 

”Ja, vart ska han ta vägen? Att ha något social förhållande till någon.”  (Saras mor) 

 

Bojen – ett steg mot ökad livskvalitet för ungdomarna, utifrån föräldrarnas perspektiv 

Vi bad föräldrarna berätta om Bojens betydelse för deras livskvalitet samt beskriva vilket 

intryck de har av hur deras barn har utvecklats, och hur barnet upplever sin tid på Bojen. 

Till att börja med berättade föräldrarna hur de från första början kom i kontakt med Bojen. 

Detta är intressant för undersökningen eftersom det visar på var i kommunen verksamheten 

syns. Information kring Bojen fanns enligt föräldrarna på Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), 

Habiliteringen, i skolan och via Attention m.fl. 

 

Majoriteten av föräldrarna anser att skolorna är den bästa vägen för att nå ut till målgruppen. 

Av dem vi intervjuade tycker flera föräldrar att verksamheten skulle gynnas av att synas i 

medier genom t.ex. annonser i den lokala dagstidningen. Några föräldrar menar att BUP 

(barn- och ungdomspsykiatrin)  är ett viktigt ställe för Bojen att synas på eftersom de flesta 

familjer med ett barn med NPF-diagnos någon gång kommer i kontakt med dem. Ett annat 

sätt för att nå ut till sin målgrupp är broschyrer och informerad personal på Habiliteringen.  

 

Hur Bojen har påverkat… 

Många föräldrar beskriver vilken betydelse Bojen har för deras livskvalitet och menar att 

verksamheten gör stor skillnad för deras familjeliv. De flesta upplever möjligheten till 

avlastning som värdefull. Två föräldrar uttryckte att de numera har mer tid för de andra 

syskonen i familjen. Några menar även att verksamheten har hjälpt dem i deras roll som 

föräldrar, genom att de t.ex. förstår och hanterar barnets diagnos samt medföljande beteenden 

bättre. Lika många tycker det är roligt att deras barn kan delta i aktiviteter och att barnet har 

kul under tiden han/hon är på Bojen. Ett annat svar vi fick var att man som förälder har 

förtroende för Bojens personal, och att man upplever att samarbetet fungerar bra. Lenas mor 

beskriver sin förbättrat livskvalitet och familjliv så här: 
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”Det har betytt väldigt mycket. Det har varit en enorm avlastning för i och med att jag 

har ett barn till med handikapp […] Så det har underlättat för mig som förälder då […] 

att kunna få lite avlastning ibland.” 

[…] 

”Ja, alltså Lena och jag har kommit varandra närmare om man säger så… än vad vi 

var innan. Det var mycket tjafs och meningsskiljaktigheter och sånt. Men det är det inte 

nu längre.” (Lenas mor) 

 

När föräldrarna skulle bedöma om Bojen haft någon påverkan på barnets utveckling, så sa 

majoriteten att deras barn blivit socialt mer kompetenta och att de numera förstår det sociala 

samspelet bättre. Dessutom uppgav två föräldrar att barnet blivit mer självständigt och tar mer 

ansvar. Vissa förändringar upplevs bara av enstaka föräldrar, t ex att deras barn vågar testa 

nya saker, har utvecklat en bättre moralisk förståelse samt respekt för andra, eller att barnet 

generellt sett är på bättre humör. Dessutom uttryckte en mor, till ett barn som nyligen börjat 

på Bojen, förhoppningar om att barnet ska utveckla social kompetens och våga öppna sig för 

andra. Två föräldrar menade att de inte kunde relatera utvecklingen till Bojen. 

Vid frågan om hur barnets identitet påverkats av Bojen så tycker fem av respondenterna att 

deras barn har utvecklat bättre förståelse för sin egen, respektive andras, NPF-diagnoser.  

Nedan följer tre exempel ur intervjuerna där föräldrarna skildrar den utveckling som deras 

barn genomgått, eller där de beskriver hur deras barn upplevt sin tid på Bojen:  

”Det har betytt jättemycket för att då, tidigare, kunde hon inte läsa kroppsspråk… 

men… Då fattade hon ju inte att folk tyckte att hon var jobbig…och det fattar hon nu så 

därför har det betytt jättemycket. Hon känner sig speciell men är ändå en i gänget på 

Bojen. Så även om hon är jobbig hemma, i skolan, eller på fritiden så kan hon 

acceptera det mycket bättre.” (Idas mor) 

 

”Lars har fått inblick i att det finns andra med samma diagnos, och att man kan fungera 

olika trots att man har samma diagnos.” (Lars mor)  

Både Idas och Lars mor beskriver hur deras barn fått ökad självinsikt, vilket också påverkar 

Idas och Lars identitet samt hjälper dem i andra vardagliga situationer. Även Lisas mor 

skildrar hur dotterns identitet utvecklats och hur Lisas självbild förändrats till det positiva, 

samt att Bojen haft en livsavgörande betydelse i denna process. 
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”Alltså för mig har det betytt… ähm…det har räddat Lisas liv känns det som. Det 

är…alltså det går inte att beskriva skillnaden på Lisa för ett år sen och nu. Det är 

jättehäftigt och jag tror att det är Bojen som har gjort det. Det betyder jättemycket för 

mig. 

[…]Ja, alltså det är jättehäftigt. För att hon har roligt, det ser man.[…]Absolut [har 

hennes identitet påverkats av Bojen]… innan fixade hon inte att va’ med människor… 

hon bara gick… satte sig nånstans och skar sig… alltså det var jättehemskt, men sen 

hon börjat på Bojen kan hon va’ med människor och sådär. Och sen att hon börjat sätta 

sig själv i relation till andra… att hon funderar lite hur andra är och så… Det känns 

bra.[…] Eller hon är liksom inte annorlunda utan alla är vi som vi är liksom.” (Lisas 

mor) 
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Sociologisk analys  

Bojen – ett steg mot en bättre livskvalitet 

KASAM & psykisk ohälsa 

Som vi inledningsvis skrev så blir gruppen av personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) allt större. Statistiken visar att det idag är ungefär 5% av alla 

skolbarn i Sverige som har en ADHD-diagnos och antalet diagnoser har generellt sett mer än 

fördubblats sedan 2007 (Sydsvenska Dagbladet, 2011-12-28). Detta innebär att vi idag har en 

växande skara barn och ungdomar som också löper större risk att utveckla psykisk ohälsa om 

man ser till Folkhälsoinstitutets senaste nationella folkhälsoenkät. Studien säger att: 

”Psykisk ohälsa [är] nästan tre gånger vanligare bland personer med 

funktionsnedsättning” (Arnhof, 2008: 15) 

 

I studien (Arnhof, 2008) räknas ångest, stress och nedsatt psykiskt välmående som exempel 

på psykisk ohälsa. Alla aspekter upplevs mer/oftare av personer med funktionsnedsättningar i 

jämförelse med övrig befolkning (ibid.). Enligt Antonovskys KASAM-teori är det avgörande 

för människans hälsa i vilken utsträckning han/hon upplever en känsla av sammanhang 

(Nilsson, 2002). Denna känsla uppstår då personen begriper sig på inre och yttre stimuli, kan 

hantera olika problem med hjälp av befintliga resurser, samt upplever det som meningsfullt 

att utsätta sig för utmaningar eller jobbiga situationer och kan motivera sig att ta sig genom 

dessa. Att t.ex. använda sig av samhälliga resurser för att lösa sina problem ger personen ett 

högt värde av hanterbarhet och kan därmed vara fördelaktig för hans/hennes hälsa. 

 

Folkhälsoinstitutets beskrivning av psykisk ohälsa (Arnhof, 2008) stämmer delvis in på det 

våra respondenter skildrar: 

”Innan jag började på lägret hade jag ångest hela tiden.” (Carin)  

 Carins deltagande i Bojens läger har hjälpt henne att dämpa sin ångest genom att komma bort 

från skola och annat. Hon beskriver inte närmare vad hon menar med att komma bort från 

skolan men oavsett så påverkas hennes psykiska hälsa på ett positivt sätt. Bojen kan vara en 

resurs där yttre stimulis är bättre anpassade till t.ex. Carins sätt att uppleva sin omgivning. Det 

kan vara allt från att personalens bemötande av ungdomarna, till upplägget av dagarna. 

Genom att skapa struktur och förutsägbarhet bidrar personalen till att förbättra ungdomarnas 

KASAM, vilket i sin tur ger dem bättre motståndskraft för kommande psykiska påfrestningar.  
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Enligt läkemedelsboken (2009-2010) har personer med NPF svårigheter i att samspela med 

andra människor, då han/hon kan ha svårt att tyda kroppsspråk, mimik mm.. Samtidigt visar 

Folkhälsoinstitutets studie (Arnhof, 2008) att personer med funktionsnedsättning löper större 

risk att utveckla spelberoende än övriga befolkningen. I våra intervjuer yttrade vissa föräldrar 

en oro inför att deras barn spenderar alldeles för mycket tid vid datorn, med datorspelande 

eller annat. De tycker att deras barn behöver komma ifrån datorn och istället knyta nya 

kontakter och aktivera sig på andra sätt. Även några av ungdomarna berättar att de vistas på 

Bojen för att bryta sitt dator användande. Bojen kan spela en betydelsefull roll i detta 

avseende då de kan erbjuda ungdomarna aktiviteter i en miljö som består av stimuli som är 

lätta att tolka vilket även underlättar det sociala samspelet. Lotta har kommit ifrån den sociala 

isolationen mer genom sitt deltagande på Bojen, och beskriver de förändringar som detta 

medfört för hennes välbefinnande på följande sätt:   

”Alltså jag vet inte, det är väl typ… alltså… väldigt typ bra… för alltså annars så… 

alltså… före Bojen, så… var det typ så här ensamt. […]Men nu så mår jag mycket 

bättre för jag så hära kommit ut och träffat folk och sånt. […]… alltså… mer så hära… 

anledningar… till att livet är typ så hära… bra… för det var ju mer meningslöst förut 

och sånt, men liksom nu så har man ju mer att fylla livet med och så…” (Lotta) 

 

Livskvalitet  

Egidius (2008) definierar livskvalitet som:  

”Det värde som människor upplever att tillvaron har för dem, alltifrån fysiskt och 

psykiskt välbefinnande till förmågan att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter och 

verksamheter.” (Egidius, 2008: 405) 

 

I Bernehäll Claessons begreppsförklaring (2004) nämns också betydelsen av de sociala 

relationerna för livskvalitet hos familjer med barn med funktionshinder. 

Under samtalen med våra respondenter om hur Bojen har påverkat deras liv framkom det svar 

som faktiskt överraskade:  

”Hon mådde jättejätte dålig […]Och eftersom Lisa var jätteensam… Hon började 

skada sig själv efter hon hade varit deppig en längre period. I detta blev hon… Ja, 

hennes kompisar försvann och hon var jättejätteensam så… Så det handlade framförallt 

om att göra nåt annat än att sitta hemma.” (Lisas mor)  
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Vidare menar modern att Bojen har räddat livet på Lisa och att skillnaden på dotterns mående 

idag mot för ett år sedan är obeskrivlig, vilket betyder väldigt mycket för både Lisa och 

hennes mamma. Vad det är specifikt på Bojen som ha möjliggjort denna förändring låter hon 

vara osagt. För Lisas del har hennes livskvalitet förändrats till det positiva, då både hennes 

emotionella och sociala variabler har förbättrats avsevärt likt det Egidius (2008) beskriver. De 

emotionella variablerna handlar i Lisas fall om stämningsläge, stress och depression (Egidius, 

2008) som har kunnat vändas till ett psykisk välmående. Att ingå i en gemenskap på Bojen 

har ökat Lisas kontakt med andra, vilket är ett exempel på Egidius (2008) sociala variabler. 

 

Men Bojens roll i att förbättra livskvalitén handlar även rent praktisk om att bemöta 

familjernas behov av avlastning. Några ungdomar har uttryckt att det är viktigt för dem att få 

komma ifrån föräldrar och syskon och få lite egen tid, något som även flera föräldrar 

poängterat. Stefans far beskriver att då sonen åker iväg på Bojens aktiviteter är det en 

nödvändig vila för båda parterna. Det finns en önskan om att återinföra 2-dygns-lägren istället 

för de nuvarande 1-dygns-lägren hos majoriteten av föräldrar och ungdomar, vilket också 

visar på det ovannämnda behovet. Miljöombytet som Bojen erbjuder har en positiv inverkan 

på familjernas livskvalitet och att det är speciellt viktigt att miljön är anpassad efter 

ungdomarnas behov eftersom de har olika funktionsnedsättningar. 

 

Utifrån respondenternas svar finns det ett samband mellan upplevd livskvalitet och nya 

kunskaper och färdigheter. Att ge ungdomarna de verktyg de behöver för att själva kunna 

påverka sin livssituation är en del av att arbeta ur ett empowerment - perspektiv (Askheim & 

Starrin, 2007). Majoriteten av föräldrarna anser att deras barn blivit socialt mer kompetenta, 

mer självständiga och att de numera förstår det sociala samspelet bättre. Men även några 

ungdomar nämnde personliga framsteg. En av dem är Sara som berättar att hon förut inte 

kunde prata med folk, men att hon nu kan det. En annan är Ola som beskriver att han tidigare 

var i mer behov av läger då han hade svårt för att komma hemifrån och för att umgås med 

människor, men att han idag har lättare för det och att han därmed inte längre är i samma 

behov av Bojens läger. Både Sara och Ola har utvecklat sina kognitiva och social färdigheter 

(Egidius, 2008) då de menar att de blivit bättre på att kommunicera och umgås socialt. De är 

exempel på ungdomar som använder de kognitiva och sociala redskapen, som de har skaffat 

sig på Bojen, även utanför verksamheten vilket också ger dem en ökad livskvalitet.  
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Kjellman och Tideman (2010)  menar att en stor del av den sociala kontakten, hos personer 

med intellektuella funktionshinder, oftast består av personal i olika verksamheter. Detta har 

bekräftas av majoriteten av våra respondenter som menar att de/deras barn inte har något 

socialt umgänge förutom Bojen och skolan. Det har framgått att ungdomarna tycker det är 

lättare att testa nya aktiviteter när Bojens personal närvarar, vilket kan ses som både positivt 

och negativt. Positivt i den mening att ungdomarna har förtroende för personalen då de 

tillsammans med dem vågar ge sig in i nya situationer, och på så sätt kan växa som individer. 

Negativt då ungdomarna lätt kan hamna i en slags beroendeposition, vilket också kan skapa 

osäkerhet kring de egna kunskaperna och färdigheterna samt att känslan av maktlöshet kan 

resultera i hälsoproblem (Kjellman&Tideman, 2010). Sara och Ola visar att de lyckats 

undvika denna beroendeposition och att de nya färdigheterna/kunskaperna är en del av deras 

identitet.  

 

Identitet 

Drakon och Hydén (2011) presenterar de tre vanligaste innebörderna av dagens 

identitetsbegrepp: identitet som individualisering, identitet som social och kulturell 

kategorisering och identitet som är konstant över tiden. Med identitet som social och kulturell 

kategorisering menas hur människan uppfattar sig själv eller uppfattas av andra utifrån de 

olika termer hon kan bli indelad efter (Drakon & Hydén, 2011). En sådan beteckning är t.ex. 

tjej/kille med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Innebörden av en sådan kollektiv 

identitet kan vara att han/hon vistas på Bojen. Likt det Kjellman och Tideman (2010) tidigare 

beskriver kan ungdomarnas vistelse i verksamheten innebära att de kopplar sina nyvunna 

färdigheter till Bojen. Framstegen är då en del av deras identitet som ungdom på Bojen istället 

för att vara en del av den egna identiteten så som för Sara och Ola. 

 

Några av våra respondenter fasar för framtiden då tiden på Bojen är över och de får klara sig 

själva. Lisas mor antyder också detta när hon berättar att hennes dotter känner stor oro inför 

framiden - att Bojen tar slut. Men även modern funderar mycket över vad som händer när Lisa 

blir vuxen och undrar om det finns någon motsvarande verksamhet som tar över efter Bojen. 

Även om utvecklingen av ungdomarnas identitet i viss mån initieras av Bojen så innebär inte 

det att ungdomarna är redo att på egen hand bemästra tillvaron den dagen de blir för gamla för 

Bojens verksamhet. De kan då riskera att bli socialt avskilda om de förlorar relationerna till 

andra människor (Kjellman&Tideman, 2010). 
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En positiv aspekt av att identifiera sig med en social kategorisering (Drakon & Hydén, 2011) 

nämns av två mödrar. Under intervjun beskriver de hur deras barn lärt sig att ställa sig i 

relation till andra och acceptera sin diagnos som en del av den mänskliga mångfalden, vilket 

också till viss del givit deras döttrar en form av välbefinnande: 

”Bojen har betytt jättemycket, precis när hon började så kände hon ingen med ADHD. 

Vi var där och hälsade på… […] och det första hon sa det var: Mamma, jag känner mig 

hemma. Jag är inte utanför utan jag är en i gänget, sa hon…” (Idas mor) 

 

Bojens funktion för familjerna  

Sociala nätverk & socialt stöd 

De flesta människor har ett socialt nätverk omkring sig, där de olika parterna fyller olika 

funktioner. Att få eller ge stöd är för det mesta en naturligt del av att umgås med familj, släkt 

och vänner. Utifrån Richmond och Ross’ modellen (Ziegert, 2010) kan stödet delas in i tre 

olika nivåer utifrån hur personlig eller professionell relationen är mellan individen och 

”stödgivaren”: micro-, mezzo- och makronivå. Som Folkhälsoinstitutet studie (Arnhof, 2008) 

visar är det mer vanligt hos personer med funktionshinder att man har mindre emotionellt 

respektive praktiskt stöd, eller ett lågt socialt deltagande i förhållande till resten av 

befolkning. Eresund och Wrangsjö (2008) specificerar detta när de beskriver att det sociala 

stödet genom släkt, bekanta och vänner brukar bli/vara mindre för familjer som har ett barn 

med NPF. För att komma tillbaka till Richmond och Ross (Ziegert, 2010) så är det stödet på 

mezzonivå som saknas. Bojen, som är en verksamhet vilken erbjuder avlastning, ligger enligt 

deras modell på makronivå (ibid.). En del av våra respondenterna ser dock inte kontakten till 

Bojen som enbart professionell, utan tycker att verksamheten har en mer central roll i deras 

nätverk. Exempelvis uttrycker några föräldrar att verksamheten har hjälpt dem i deras roll 

som föräldrar, genom att de t.ex. förstår och hanterar barnets diagnos samt medföljande 

beteenden bättre. Detta visar att verksamheten har lyckats skapa en förtroendefull relation, 

vilket också förutsätter ett tätt och ömsesidigt samarbete mellan personal och föräldrar. En 

sådan kontakt lämnar i sin tur utrymme för att både ge och ta råd samt stöd i samband med 

uppfostran.  
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För att beskriva kontakten mellan Bojen och personalen med Engdahl och Larssons (2006) 

begrepp så är det sociala nätverket mellan Bojen och föräldrarna ömsesidigt. Därmed menas 

att dialogen mellan de två parterna flödar fritt fram och tillbaka utan att nätverket är 

hierarkiskt, dvs. den ena partens åsikt är inte mer värdefull än den andres. Enligt Eresund och 

Wrangsjö (2008) är en sådan utveckling möjlig då ”  de stödjande relationer som satts in över 

tid [kan] utveckla sig till ett påtagligt personligt förhållande, inte alltid enbart från den 

hjälpsökandes sida” (Eresund & Wransjö, 2008: 116). 

 

Men som det inledningsvis nämndes i uppsatsen så har den öppna verksamheten inte alltid 

lyckats etablera sig som konstant part i familjernas sociala nätverk. Ziegert (2010) menar att 

verksamheter som Bojen befinner sig som ett stöd i periferin av familjens sociala nätverk. 

Engdahl och Larsson (2006) beskriver en sådan kontakt som lös, där länkarna mellan noderna 

används sällan, vilket påverkar intensiteten i informationen som flödar mellan länkarna.  

Utifrån våra resultat är det mer vanligt att Bojen inte har en lika central roll i respondenternas 

liv när ungdomarna deltar mer sporadiskt.  I dessa fall är kontakten mellan Bojens personal 

och föräldrarna ibland för svag och kan behöva utvecklas. Detta visar sig genom att 

föräldrarna efterlyser en mer personlig kontakt, där man pratar om barnets utveckling och 

annat som inte rör planering av barnets vistelse i verksamheten. Generellt hänger alltså 

intensiteten, i kontakt och kommunikation mellan noderna, ihop med hur regelbundet barnet 

vistas på Bojen. Föräldrarna, vars ungdomar deltar i många av Bojens aktiviteter, har över lag 

varit mer nöjda med den kontakt, kommunikation och det stöd som de har med/ får av Bojens 

personal. 

 

Ungdomarna är i allmänhet nöjda med den position som Bojen har i deras sociala nätverk 

samt hur flödet i länkarna mellan dem själva och verksamheten fungerar. De ungdomar som 

deltar i många av Bojens aktiviteter upplever också att verksamheten fyller en större funktion 

i deras nätverk än vad det gör för de ungdomar som deltar mer sällan. I vår studie uttryckte 

dessutom majoriteten av ungdomarna ett intresse av fler tillfällen att vistas på Bojen, vilket 

visar återigen på ett behov av att finnas med i ett socialt sammanhang.  

Empowerment 

Empowerment återfinns i stora delar av vår tidigare analys, vi tycker det är svårt att hålla isär 

detta begrepp ifrån begreppen KASAM, livskvalitet, identitet, sociala nätverk och socialt stöd. 

De är nära besläktade i teorin och flöt in i varandra även under intervjuerna med våra 
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respondenter. Enligt Askheim och Starrin (2007) sker empowerment när en utsatt person eller 

grupp får verktyg och kontroll över den egna situationen. Man kan då mer aktivt positionera 

sig i samhället och bekämpa den eventuella maktlöshet man befinner sig i (Askheim & 

Starrin, 2007). Ola och Sara är två exempel på hur ungdomarna utvecklats av att få öva upp 

sina sociala färdigheter och sitt samspel med andra inom verksamheten, för att kunna hantera 

olika sociala situationer bättre. De ungdomarna som enligt föräldrarna fått en ökad 

medvetenhet om sin diagnos har också fått bättre självbild, och därmed även lättare för att 

positionera sig i samhället. Några av föräldrarna uttryckte att samarbetet med Bojen har givit 

dem styrkan att hantera besvärliga situationer med sitt barn bättre. Utifrån empowerment-

perspektivet (Askheim & Starrin, 2007) är allt detta beskrivningar på hur den enskilde 

individen stärks och får en mer positiv syn på den egna identiteten, samtidigt som hans/hennes 

livskvalité ökar. Det finns alltså grundläggande likheter mellan Bojens arbete och idén med 

empowerment, dock finns det förbättrings- och utvecklingsmöjligheter ur ett 

empowermentperspektiv.  

 

Vissa av de vuxna respondenterna efterlyser träffar för föräldrar till barn med NPF där man 

kan utbyta erfarenheter. Utifrån Askheim och Starrin (2007) handlar en del av empowerment-

arbete om att ”visa att många delar dessa problem, att man inte är ensam. Ett sådant ökat 

medvetande ska i sin tur leda till handling.” (Askheim & Starrin, 2007: 20). Att känna sig 

ensam i sin situation är något som Thomas mor nämner under intervjun, och den sortens 

isolation är enligt vår erfarenhet typisk för föräldrar till barn med NPF. Att organisera sig i en 

förening som Attention (intresseorganisation för personer med NPF och deras anhöriga) kan 

vara ett sätt att motarbeta den stigmatisering och isolering som föräldrarna eventuellt 

upplever. Att föräldrarna till barn med NPF blir skuldbelagda av omgivningen för barnets 

temperament eller beteende är vanligt enligt Eresund och Wrangsjö (2008). Thomas mor 

kommer även med ett annat förslag på hur man kan bemöta just dessa förutfattade meningar; 

hon tycker att informationsträffar för anhöriga skulle skapa större förståelse för hur vardagen 

ser ut i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Utifrån vår tolkning är det därför 

viktigt att Bojen stärker samarbetet gentemot Attention men även BUP (Barn- och 

Ungdomspsykiatrin) och Habiliteringen, och att det i framtiden erbjuds fler föreläsningar 

kring problematiken för allmänheten. Dessa ställen är också de platser där föräldrarna först 

kom i kontakt med Bojen. 
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Reflektioner 

Arbetet med denna uppsats har fungerat smidigt eftersom vår förförståelse har underlättat 

processen att sätta sig in i ämnet, vi har både god kunskap om Bojens verksamhet och en 

relation till respondenterna. Problemet har istället handlat om att hålla isär de olika 

perspektiven på denna studie. Med detta menar vi att stora delar av resultatet är mer intressant 

för oss som Bojen-personal än som författare av denna sociologiska uppsats. Utmaningen har 

legat i att hålla sig till våra sociologiska frågeställningar och analysera resultaten utifrån 

teorierna utan att lägga in några egna värderingar. Vissa mönster känns självklara för oss i och 

med att vår kunskap om familjerna är långt mycket mer omfattande än det som framgår av 

intervjuerna. Arbetet har därför ibland tenderat att bli av mer utvärderande karaktär snarare än 

att vara enbart sociologiskt inriktat.  

 

Att utvärdera de praktiska behoven hos familjer som har barn med NPF är dock fortfarande 

intressant för både verksamheten och kommunen, vilket framtida studier kan behandla. Vi 

tänker att om det funnits mer tid kunde vi utökat undersökningen till att intervjua även 

tidigare deltagare och deras föräldrar, som idag inte använder Bojen längre, för att få fram 

ännu mer information om hur verksamheten kan förbättras och utvecklas. Dessa personer kan 

sitta på viktiga upplysningar om varför de valt att sluta eller på hur verksamheten kan bli 

bättre på att kommunicera med och informera sin målgrupp.  

 

Det fanns heller inte utrymme för att undersöka hur andra potentiella krafter kan ha påverkat 

den positiva utveckling som föräldrar och ungdomar beskriver under intervjuerna. Vi är väl 

medvetna om att utvecklingen inte enbart är Bojens förtjänst, utan att det i de flesta fall krävs 

att andra miljöfaktorer är stabila och samarbetar för att möjliggöra en sådan mognadsprocess.  

 

När det kommer till behovet av verksamheten så kan vi av intervjuer och resultat se att Bojen 

har en viktig funktion för familjerna, såväl för ungdomar som föräldrar. Vi har då funderat 

kring varför deltagandet på de olika delarna av den öppna verksamheten ändå sjunkit. Vår 

uppfattning är att det lägre deltagandet på lägren beror på att Bojen under det senaste året har 

ändrat upplägget för helgerna. Från att ha varit två-dygns-läger med samma deltagare från 

fredag till söndag, är det nu istället ett-dygns-läger fredag till lördag med både ungdomar som 

övernattar samt ungdomar som bara är med på aktiviteten under lördagen. Det nya upplägget 

verkar vara mindre attraktivt eftersom avlastningen för familjen halverats, samtidigt som 
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strukturen för ungdomarna blivit sämre då förutsägbarheten minskat. Med vår erfarenhet av 

NPF tror vi att det blir ett störmoment för ungdomarna då lägergruppen varierar från gång till 

annan. Gällande träffpunkten tror vi snarare att det lägre deltagandet beror på bristande 

information. Gruppen på torsdags TP är stabil och har ett kontinuerligt antal besökare medans 

tisdags TP har tappat kraftigt och det fyller inte på med nya deltagare. För ca 1,5år sedan var 

tisdagsgruppen välbesökt, det kunde komma 12-15 barn per tillfälle och sammansättningen av 

gruppen varierade starkt. Detta gjorde att personalen fick införa föranmälan på tisdags TP för 

att kvalitetssäkra aktiviteterna och för att kunna förutsäga hur många som skulle komma, 

vilket däremot har visat sig vara mindre populärt hos föräldrarna då möjligheten till spontana 

besök försvann. Aktivitetsveckorna har varit mycket efterfrågade och bokningarna fulla men 

problemet med uteblivet deltagande är stort. Föräldrarna missar att skicka iväg sina barn för 

att de själva glömt bort vilka aktiviteter som bokats eller så glömmer de att avboka sin plats 

vid t.ex. sjukdom. Problemet som detta medför är att Bojen plötsligt står med tomma platser 

fast de pga. platsbrist fått neka ungdomar som vill vara med på aktiviteterna för att det från 

början var för många som anmälde sitt intresse. 

Bojen syntes också mer i media för ca. 1,5 - 2 år sedan, både genom artiklar om verksamheten 

och genom annonser om träffpunkterna och helglägren. På den tiden fanns det en 

verksamhetsledare anställd utöver Bojens chef och verksamhetsledaren arrangerade 

föreläsningar, studiebesök samt spred informationen om Bojen på skolorna i Halmstad 

kommun. Hans uppgift var även att ta emot samtal från föräldrar och att personligen sitta ner 

med ungdomar och föräldrar för att reda ut olika problem. Idag är denna tjänst indragen och 

arbetet fördelat på Bojens personal och på chefen. 

 

Denna studie är angelägen då den visar varför Bojen är en viktig verksamhet i det sociala 

nätverket för deltagande familjer. Precis som Casey m.fl. (2008) skriver i Children with 

ADHD in Residential Care har denna målgrupp ett ökat behov av kontinuerligt stöd, vilket 

gäller både barn och föräldrar. Genom att erbjuda hjälp för en mer strukturerad tillvaro kan 

man förebygga vidare insatser (ibid.). Förhoppningsvis når vår uppsats chefer och politiker i 

Halmstad kommun, vilka kan påverka Bojens framtid ekonomiskt. Budget är en konstant 

diskussion och den öppna verksamheten måste enligt ledningen bli ekonomiskt mer hållbar, 

därför har man t.ex. fått minska ner på antal läger. Vi vill med denna studie visa vilken 

skillnad verksamheten faktiskt gör, och hoppas på så sätt att Bojen ska kunna göra skillnad för 

fler ungdomar och familjer även i framtiden. 
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”Före Bojen, så… var det typ så här ensamt. Men nu så mår jag mycket bättre för jag 

kommit ut och träffat folk och sånt. Livet var ju mer meningslöst förut och sånt, men 

liksom nu så har man ju mer att fylla livet med och så…” (Lotta)  
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