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Ett barn 
Ett barn som kritiseras 

lär sig att fördöma. 
Ett barn som får stryk 

lär sig att slåss. 
Ett barn som hånas 

lär sig blyghet. 
Ett barn som utsätts för ironi 

får dåligt samvete. 
Men 

ett barn som får uppmuntran 
lär sig förtroende. 

Ett barn som möts med tolerans 
lär sig tålamod. 

Ett barn som får beröm 
lär sig att uppskatta. 

Ett barn som får uppleva rent spel 
lär sig rättvisa. 

Ett barn som får känna vänskap 
lär sig vänlighet. 

Ett barn som får uppleva trygghet 
lär sig tilltro. 

Ett barn som blir omtyckt och kramat 
lär sig känna kärlek i världen. 

 
/Dorothy Law Holte 

 
 
Ett stort tack till dem som gjort vår studie möjlig att genomföra: 
Vår handledare, våra översättare, vår tolk i Ryssland, barnen som är med i studien, deras 
ferieföräldrar, barnhemmets personal och alla berörda i Ryba och Dasvedanja föreningen. 
Vi vill även tacka Fredrika Bremer och Kempe för att ha gett oss stipendier, samt de som 
läst igenom vår uppsats och gett oss konstruktiv kritik. Ett särskilt tack till: Gurli, Sune, 
Monica och Christer som gjort vår resa till Ryssland möjlig. 

 



 
 

 
Abstract 

 
As soon as the child realizes that it exists, it will have questions about whom, or what, it is. 
How it develops it’s self and it’s introspection is dependant on many different factors. 
During the past years, children from orphanages in Russia have come to Sweden to stay 
and live in Swedish families. For several years, the city of Boden has been running a 
project called Ryba. The purpose of this study was to find out if the children in Russian 
orphanages believe their future was affected by living in a Swedish family for a short 
period of time. For this study, ten children who had never visited Sweden were of 
interest. The children’s ages were 8 to 13 years of age. All information about the children 
was received from the summer-families involved and from the staff at the orphanage in 
Russia who knew the children the best. Two trips to Russia were made. The first was 
made three months before the children’s visit to Sweden and the second three months 
after their return to Russia. During both trips, the people involved were asked to fill out 
inquiries, and diaries were delivered to all summer-parents that took care of a child from 
the orphanage. The results show that the children feel like they have changed during their 
visit to Sweden, but they don’t know how. The summer-parents have seen a positive 
change in the children’s introspection, while the staff at the orphanage in Russia thinks 
that the visit to Sweden had a negative impact on the children’s introspection. 
 
Keyword: Self-confidence, Self-esteem, Introspection, Children in children’s home, 
“Finnish war-children”, Self, Orphanage. 
 

 



 
 

Sammanfattning 
 

Så snart barnet har upptäckt att hon finns, kommer frågan vad eller vem hon är. Hur hon 
utvecklar sitt själv och sin självbild är beroende av många olika faktorer. Under de senaste 
åren har barn från barnhem i Ryssland kommit till Sverige för att bo hos svenska familjer. 
Bodens kommun har under ett flertal år bedrivit ett feriehemsprojekt för ryska 
sommarbarn. Syftet med denna studie var att ta reda på om ryska barnhemsbarns 
anknytning, självbild och framtidstro påverkades av att åka till en familj i Sverige under en 
kort period. De barn som var aktuella för studien var tio barn som aldrig tidigare varit i 
Sverige. Barnen var i åldrarna 8-13 år. Information om barnen inhämtades från den 
personal som kände barnen bäst samt de feriefamiljer som under sommaren tog hand om 
barnen. Två resor till Ryssland gjordes, en tre månader före barnens vistelse i Sverige och 
en tre månader efter att barnen varit i Sverige. Enkäter delades ut till de aktuella 
personerna i samband med dessa resor och dagböcker delades ut till de ferieföräldrar som 
tog emot de ryska barnen. Resultatet visade att barnen ansåg att de hade förändrats efter 
vistelsen till Sverige, men de beskrev inte hur. Ferieföräldrarna har sett en positiv 
förändring i barnets självbild, medan personalen ansåg att barnen hade förändrats negativt. 
 
Sökord: Självbild, Självförtroende, Självkänsla, Barnhemsbarn, Finska krigsbarn, Självet, 
Barnhem. 
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1. Inledning 
 
Barn som växer upp på barnhem har helt andra förutsättningar, än barn som växer upp 
tillsammans med en familj. En jämförande studie gjordes under Andra Världskriget mellan 
barn som växte upp på barnhem och barn som växte upp i sin biologiska familj.1 
Resultatet visade att det finns områden i barnens liv, där barnhem kan vara till hjälp för 
deras utveckling. Institutionsbarnen har under de första två levnadsåren fördelar på de 
områden som inte är kopplade till den känslomässiga utvecklingen som till exempel hälsa, 
hygien och sociala färdigheter. Den känslomässiga utvecklingen däremot blir hämmad 
under denna tid, vilket i sin tur kan komma att leda till att barnets sunda och normala 
utveckling påverkas. Hur är det då för ett barn att växa upp på ett barnhem i ett land, för 
att sedan åka till ett främmande land och bo i en familj, för att sedan återvända till 
barnhemmet igen? Påverkas barnets självbild av att flyttas fram och tillbaka mellan olika 
länder, kulturer, språk och boendeförhållanden?  
 
Det finns lite forskning inom just detta område. Det finns en studie som behandlar finska 
krigsbarn som under Andra Världskriget blev skickade fram och tillbaka mellan Sverige 
och Finland (1994) .2 Många av de barn som var med om detta har i vuxen ålder berättat 
att de känt en viss rotlöshet, eftersom de har haft två ”hem” och två ”länder” som de 
tillhör. Barnens ålder har till viss del spelat in, ju yngre barnet var, desto mindre var 
känslan av splittring. De äldre barnen var mer medvetna om vem de själva var, sin identitet 
och sina minnen, vilket ledde till en starkare känsla av splittring. De finska krigsbarnen 
bodde vanligtvis hemma hos sina föräldrar i Finland, för att sedan bo hos en främmande 
familj i Sverige. Studien visar att om barnen har många vårdnadshavare, okända vuxna och 
blir utsatta för okända miljöer, det vill säga att barnen har en otrygg uppväxtmiljö leder det 
till att barnens personlighetsutveckling kan försvåras. Barnen skaffade sig en 
överlevnadsstrategi som innebar att de identifierade sig med de förhållanden som fanns i 
den nya familjen och det nya landet. Barnen utvecklade en så kallad ytanpassning som en 
”tillfällig lösning” på de upplevelser och känslor som de fick. Resorna fram och tillbaka 
mellan Sverige och Finland skapade svåra separationer, vilket ledde till att många barn 
kände sig rotlösa och tappade tron på vuxna människor.  
 
Psykoanalytikerna Alice Miller och Bruno Bettelheim har under sitt liv och sitt arbete fått 
den erfarenheten att barn kan stå ut med det mesta.3 De kan uthärda krig, olyckor och 
rädsla med sin psykiska hälsa i behåll om det bara funnits en enda människa som genom sin 
närvaro gett barnet stöd och tro på framtiden. Det är viktigt för alla barn att ha en 
känslomässig ledsagare, någon som tar emot deras känslor med respekt och lyhördhet. 
Socionomen Lii Stening menar att barns grundläggande psykiska behov är bland annat att 
vara sedd, att duga och att vara trygg. 4 Om dessa behov blir tillfredställda skapar barnet en 
grundläggande trygghet och livslust. 
 
”Att vara sedd, det är att få någonting för ingenting, utifrån det faktum att man existerar och därför förtjänar kärlek.” 5

                                                 
1 Freud. A. & Burlingham. D. (1973) 
2 Lagnebro. L. (1994) 
3 Brörup m.fl. (1997) 
4 Stening. L. (1999) 
5 Stening. L. (1999) s. 10 
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Att bli sedd är ett av de viktigaste behoven i livet.6 Detta behov försvinner inte utan det 
kommer alltid att finnas kvar både hos barn och vuxna. Ett barn agerar konstruktivt eller 
destruktivt om barnet inte blir sedd av en viktig person i dess närhet. Barnet kommer att 
ha detta beteende tills barnet blir sedd av denna person. Att vara trygg är ett annat viktigt 
behov som barn har. Det finns olika sorters trygghet. För det lilla barnet är trygghet att 
någon ser till att det får mat, sömn och närhet. För äldre barn är trygghet att veta att det 
finns vuxna omkring dem som de kan lita på, som ger tröst, sätter gränser och finns till 
hands. En annan sorts trygghet är att barn har förebilder. Saknas förebilder har barnet 
ingen naturlig väg att följa och detta leder till att barnen blir otrygga och vilsna. Det är 
även viktigt att de personer som barnen litar på finns tillgängliga och är kvar i barnens liv.   
 
Barnavårdsforskaren June Thoburn (1994) menar att det allra viktigaste för barn ryms i två 
begrepp: 7

1. Varaktighet: det vill säga trygghet och stabilitet i kärlek, familjeliv, vardagsliv.  
2. Identitet: det vill säga att få vara den man är, få behålla relationer med viktiga 

personer i det förflutna, ha kontakt med sin ursprungsfamilj och integrera det 
nuvarande med det som varit.  

Det finns några faktorer som kan underlätta för barn att bemästra svåra 
uppväxtförhållanden: 

• Individuella kännetecken: till exempel att barnet har ett lugnt temperament, god 
intellektuell förmåga, är aktiv och socialt orienterad.  

• Kännetecken hos familjen: till exempel att barnet har en god relation till 
åtminstone en förälder, att de finns värme och sammanhållning i familjen.  

• Kännetecken hos omgivningen: till exempel att barnet har en god relation till 
någon annan vuxen, att det finns personer i skola och närmiljö som kan ge socialt 
stöd och vara förebilder.  

Dessa barn som klarar sig bättre än vad många tror kallas ofta för maskrosbarn. De har inga 
tecken på störningar i känslomässig eller social utveckling. De klarar sig lika bra i skolan, 
bland kamrater och i arbetslivet som individer med mer gynnsamma uppväxtförhållanden. 
Många kritiserar denna beteckning, eftersom den leder tankarna till att dessa barn klarar av 
att växa och utvecklas utan tillförsel av näring. Det är bättre att kalla dem barn som är mer 
stresståliga eller motståndskraftiga än andra och därför har en möjlighet att klara svåra 
uppväxtförhållanden. 
 

1.1 Teorietisk referensram 

Det finns en rad beteckningar som använts för självbegreppet.8 Självuppfattning, 
jaguppfattning, jaget, självet, självbild och självvärdering är några av dessa begrepp.  
 
Självbild: Den föreställning man har om sig själv9

                                                 
6 Stening. L. (1999) 
7 Andersson. G. (1995) 
8 Tamm. M. (1988) 
9 Psykologilexikon (2002) 
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Självkänsla: Upplevelse av självförtroende och självsäkerhet eller brister i detta avseende. 
Man har god eller dålig självkänsla, accepterar vissa sidor av sig själv, men inte andra och så 
vidare.  
Självförtroende: ”Självtillit.” Tillit till den egna personen. 

Självet: Människans medvetna uppfattning och antaganden om sig själv. 
Psykisk hälsa: Förmåga att uppleva kärlek, vänskap och vara fri från besvär som till exempel 
ångest, tvångstankar och hallucinationer.  
 
Det finns olika teorier om hur en individ får sin självbild.10 En teori är att självbilden 
utvecklas via erfarenheter från omgivningen och påverkas av värderingar från betydelsefulla 
personer i människans närhet. Varje människa har en unik självbild och detta beror på att 
alla individer har olika erfarenheter och upplevelser. 
 
Psykoanalytikern Bolwby (1961, 1982, 1973, 1980) menar att alla barn har en inre modell 
av sig själv som måste överrensstämma med verkligheten.11 De inre modellerna används i 
relationen till omgivningen. En trygg relation hjälper barnet att skapa positiva relationer 
och miljöer. En otrygg relation leder till ett negativt samspel i relationer till andra 
individer och en anpassning av sig själv för att bli accepterad. De erfarenheter barnet gör i 
denna process har betydelse för den bild barnet får om sig själv liksom de relationer barnet 
utvecklar till omvärlden.12 Dessa uppfattningar kommer i stor utsträckning att hålla i sig 
hela livet.  
 
Psykoanalytikern Rogers (1951, 1959, 1961, 1969, 1977) menar att en person som själv 
anser att hon är lätt att tycka om och upptäcker att detta inte stämmer överens med hur 
andra uppfattar henne, kan feltolka informationen för att skydda sig själv.13  Hon använder 
försvarsmekanismer som till exempel förträngning och förnekande. Om avvikelserna 
mellan självbilden och informationen på hur andra ser på henne är stor räcker inte 
förvarsmekanismerna för att skydda självet. Hon inser att hon har en falsk självbild och 
detta leder generellt till mycket ångest.  
 
Psykoanlaytikern Erikson (1950) anser att en kollektiv uppfostran skapar en social 
människotyp som behöver andra för att kunna förverkliga sig själv.14  För att hon ska trivas 
med tillvaron behöver hon ingå i en grupp av likasinnade. I andra gruppsammansättningar 
känner hon sig utanför och utelämnad. Den sociala människotypen har mycket svårt att 
fungera som enskild individ. Om hon blir tvingad till det kan hon känna sig maktlös och 
otrygg. Det tar lång tid för barn som är fostrade i ett kollektiv att mogna som en enskild 
individ.  
 
Begreppen självet och mitt sanna själv är den centrala delen i Rogers teori.15 Varje 
människa strävar efter att nå sitt sanna själv. För att kunna göra detta måste individen leva i 
nuet. Rogers menar att varje enskild människas erfarenheter, upplevelser, känslor och syn  

                                                 
10 Taube. K. (2000) 
11 Broberg. A. (2003) 
12 Perris. C. (1996) 
13 Fhanér. S. (1995) 
14 Tamm. M. (1986) 
15 Tamm. M. (1988) 
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på värden bildar hennes verklighet. Alla individer upplever verkligheten på olika sätt. 
Enligt Rogers finns det förutom självet ett så kallat idealsjälv, vilket innebär de egenskaper 
som individen skulle vilja ha.16 Om självet stämmer bra överens med idealsjälvet och 
självet kan ta emot information utan att försvarsmekanismerna sätter in, upplever personen 
harmoni och stabilitet. Rogers kallar detta tillstånd för kongruens. Stämmer inte självet 
och idealsjälvet kallas det inkongruens. Rogers menar att det sanna självet bara kan 
utvecklas i en miljö som är kärleksfull och accepterande.17 Om vårdaren inte accepterar 
barnet för den hon är utan uppskattar henne mer för hennes goda uppförande, eller om 
barnet möter likgiltighet kan hon komma att tvivla på sitt eget värde och se sig själv med 
andras kritiska ögon. Följden av detta blir att hon kommer att börja bete sig så som hon 
tror att omgivningen förväntar sig och på så sätt förlorar hon sitt sanna själv. Rogers anser 
att trygghet och en känsla av att vara värdefull som person är de viktigaste beståndsdelarna 
i en relation.18  
 
För att ett barn ska kunna känna trygghet och på det sättet få en chans till en god psykisk 
hälsa menar Bolwby att barnet behöver:19

1. En bra, nära relation utan rädsla för att bli övergiven. 
2. Förmåga att hantera sina känslor. 
3. Förmåga att se andra människor som egna individer med egna känslor som 

måste respekteras. 
 
Självkänsla är den känslomässiga uppfattningen, positiv eller negativ, människan har om sig 
själv. 20 Bolwby anser att denna process börjar redan när barnet är nyfödd.21 Om 
spädbarnet inte får sina behov tillgodosedda kommer barnet att se på sig själv som en 
person som inte är värd någon hjälp eller tröst. Om vårdaren istället visar sig hjälpsam och 
tröstande när barnet behöver det, utvecklar barnet en modell av vårdaren som kärleksfull 
och stödjande. Barnet kommer att se sig själv som värd att älskas och stödjas. Genom 
hennes erfarenheter lär sig individen gradvis att tycka om eller ogilla olika egenskaper hos 
sig själv.22 Erikson menar att människan har ett behov av en bra miljöanpassning för att få 
en bra självkänsla.23 Det är viktigt att veta att självkänsla inte bara är något som människan 
har, utan även något som hon strävar efter.24 Förenklat går det att säga att det finns två 
olika områden som är signifikanta för att människan ska få en bra självkänsla: 

1. Att människan lyckas och blir beundrad för det hon åstadkommer. 
2. Att människan blir älskad och stöttad i sina personliga relationer.  

Självkänslan växer när individen blir sedd av viktiga personer i omgivningen och hon 
upplever sig viktig för den hon är. Barnet vill ha sin existens bekräftad, inte sin prestation. 
 

”Att duga för den man är, det man vet och kan, det ger självkänsla.”25

                                                 
16 Fhanér. S. (1995) 
17 Tamm. M. (1988) 
18 Rogers. C. (1961) 
19 Broberg m.fl. (2003) 
20 Ahlgren. R. M. (1991) 
21 Perris. C. (1996) 
22 Ahlgren. R. M. (1991) 
23 Ahlgren. R .M. (1991) 
24 Johnson. M. (1997) 
25 Stening. L. (1999) 
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Barn i 8 till 9 års ålder har en ganska bra bild om hur hon bedömer sig själv på det sociala, 
fysiska och kognitiva planet. 26  Forskning visar att barnets självkänsla i stort sett speglas av 
hur andra bedömer det.  
 
Självförtroende är människans tro till sin förmåga att hantera olika situationer. 27 Erikson 
menar att barn i åldrarna 7 till 12 år i första hand identifierar sig med kamraterna och 
värderar sina prestationer i jämförelse med dem.28  Det är inför kamraterna som barnet vill 
vara bäst, populärast och pålitligast. Risken med detta är att om barnen inte klarar av det 
som förväntas av dem, eller vad de själva förväntar sig, kan de börja uppleva främlingskap 
inför sig själv och sina prestationer. Detta kan i sin tur väcka känslor av mindervärde och 
otillräcklighet.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om ryska barnhemsbarns, självbild, framtidstro 
och anknytning påverkas av att åka till en familj i Sverige under en kort period. 
 

1.3 Frågeställning  

Förändras barnets självbild och framtidstro av att bo hos en familj i Sverige? 
Hur påverkas barns anknytning till en vuxen, dess självbild och framtidstro? 
 
Hypotesen är att: Barnhemsbarn som åker till en svensk familj får en bättre självbild och en mer 
positiv framtidstro, än de hade innan de åkte till Sverige. 

                                                 
26 Evenshaug. O. & Hallen. D. (1992) 
27 Ahlgren. R.M. (1991) 
28 Tamm. M. (1986)  
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2. Metod 
 

2.1 Försökspersoner 

2.1.1 Ryba 

Ett steg till god psykiskhälsa hos de ryska barnhemsbarnen har tagits av Länsstyrelsen i 
Boden i och med att de för 12 år sedan beslutade att en stad i norra Ryssland skulle bli 
deras vänort. Bodens kommun startade i samband med detta ett projekt som kom att kallas 
för ”Ryba”. Ryba är en förkortning av ”Ryska barn”. Projektet går ut på att låta ryska 
barnhemsbarn få besöka en svensk familj under ett par sommarveckor. I Rybaprojektet 
ingår kommun, landsting, kyrka och militär. Kommunen betalar barnens pass, visum, 
försäkring och resa. Landstinget står för gratis primärvård under tiden barnen är i Sverige. 
Kyrkan hjälper till med lokaler och militären har hjälpt till med bussar.  
 
För att få tag i frivilliga ferieföräldrar använder sig Ryba av annonser. Ryba poängterar att 
ferieföräldrarna inte ska behöva ta ut semester för att kunna ta emot barnen. Det är 
meningen att barnen ska ingå som en naturlig del i familjens vardagsliv. Ryba anordnar 
aktiviteter för barnen medan ferieföräldrarna arbetar. Någon ersättning för vistelsen i 
feriehemmen betalas inte, utan de svenska feriefamiljerna står för barnens uppehälle i 
Sverige. De familjer som är intresserade av att bli ferieföräldrar skickar sin ansökan till 
Socialförvaltningen (Bilaga 2) som i sin tur gör en utredning av dem.29 Socialförvaltningens 
utredning fokuserar på familjens möjlighet att tillgodose ett barns behov av säkerhet och 
trygghet. Utredningen är till för att undvika att feriehemsbarn kommer att fara illa hos sina 
feriefamiljer. Socialnämnden har i uppgift att se till att enbart familjer som bedöms vara 
lämpliga att ta emot feriebarn får det. I första hand görs bedömning utifrån 
registeruppgifter och om familjen är helt okänd bör även ett hembesök göras. Det finns 
ingen åldersgräns för dem som vill ta emot ett feriebarn, men feriehemsföräldrarna bör vara 
vuxna personer som lever under stabila förhållanden. När familjerna i Sverige har fått 
besked om att de får bli feriefamiljer skriver de ett välkomstbrev till barnen och skickar 
med foton på familjen. Detta gör att barnen känner sig lite tryggare, eftersom att de känner 
igen den familj som kommer och hämtar dem vid bussen.  
 
De barn som kommer till Sverige med hjälp av Rybaprojektet är oftast från 7 år och 
uppåt. Anledningen till den undre åldersgränsen är för att barns tidsbegrepp är annorlunda 
jämfört med vuxnas. Ett litet barn har ett stort behov av en kontinuerlig kontakt från en 
och samma vårdare. De barn som ingår i denna studie är i åldrarna 8 till 13 år. En ur 
personalen från respektive barnhem i Ryssland samt en tolk följer med till Sverige. Alla 
ferieföräldrar får ett häfte med vanliga ord på svenska och ryska för att underlätta 
kommunikationen. Räcker inte kroppsspråket eller häftet till har tolken en mobiltelefon 
som barnen kan ringa till dygnet runt ifall de behöver.  
 
Ryba har en motsvarande organisation i Ryssland som består av föreståndare från 
barnhemmen, tolkar och administrationspersonal. Grundtanken med Ryba är att olika 
barn ska få komma till Sverige varje sommar. Vad de ansvariga inte tog med i beräkningen  

                                                 
29 SOSFS 1996:8  
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när projektet startade var att feriefamiljerna och barnen får känslor för varandra och vill 
träffas igen. Detta ledde till att organisationen Dasvedanja bildades. Dasvedanja betyder på 
återseende och organisationen har hand om ryska barnhemsbarn som vill besöka sina 
svenska feriehemsfamiljer igen. 
 

2.1.2 Barnhem i Ryssland 

I Ryssland finns cirka 35 miljoner barn och av dem bor cirka 1/2 miljon på barnhem. 
Antalet har stigit kraftigt under 1990-talet.30 Orsakerna till att barnen hamnar på barnhem 
är många: föräldrar som inte vill veta av sitt barn, som är alltför fattiga för att ta ansvar för 
barnet, föräldrar med gravt alkoholmissbruk, som är kriminella eller arbetslösa.31 Det är 
vanligt att barnhemsbarnen i Ryssland vet vilka deras biologiska föräldrar är. Ryssland har 
byggt ut och fortsätter att bygga ut ett omfattande nät av institutioner, men det finns tyvärr 
stora brister i kvalitén på dessa.32 Det största problemet är att verksamheten ofta saknar en 
grundläggande kunskap om individuell habilitering, rehabilitering och utbildning. Barnen 
som kommer till barnhemmen har blivit separerade från sina familjer och vänner, vilket 
lämnar djupa spår i deras utveckling och kan komma att påverka dem i framtiden.  
 
Att barnens basbehov inte blir tillgodosedda på en institution påverkar dem på olika sätt. 
Barnen kan uppvisa mentala störningar, en oförmåga att känna empati för andra, men 
också en oförmåga att känna tillit till andra människor.33 Många barn som har växt upp på 
barnhem får svårigheter som vuxna att integrera i samhället och resultatet blir att de 
fortsätter sitt isolerade liv i vuxen ålder. Det har visat sig att många fångar är före detta 
institutionsbarn. Förutom att pedagogiken brister, finns det stora genomgående finansiella 
problem.34 10 % av institutionerna i Ryssland saknar acceptabla sanitära förhållanden. 
Varannan institutionsbyggnad behöver rustas, barnens näringsintag är dåligt och kosten 
baseras i allmänhet på potatisgröt. Det sker trots allt en utveckling. Initiativ har tagits på 
lokal nivå för att utveckla metoder för att stödja familjer och barn i svårigheter. 

 
Andra Världskriget var ett hårt slag för Ryssland. Många vuxna kämpade för sitt land 
under kriget och lämnade sina barn hemma. I och med detta skapades ett tillfälligt 
barnhem för de barn som hade sina föräldrar ute i krigstjänst. Många av föräldrarna dog, 
eller blev allvarligt skadade och kunde därför inte ta hand om sina barn. Barnhem A 
grundades för de barn som förlorat sina föräldrar under kriget, eller hade föräldrar som inte 
kunde ta hand om dem på grund av andra omständigheter. Det fanns inte så många 
barnhem i Murmanskregionen under denna period. Detta ledde till att barn från hela 
regionen blev skickade hit.  
 
På barnhemmet bor 76 barn i åldrarna 2 till 17 år. Några av barnen är föräldralösa, men de 
flesta av barnen har alkoholiserade föräldrar. Personalstyrkan består av 72 anställda, 28 av 
dem är ”mammor”, det vill säga den personal som arbetar där barnen bor. All personal 
som jobbar direkt med barnen har en hög pedagogisk utbildning. På grund av förändringar  

                                                 
30 Eduards. K. (2002) 
31 Hälso- och sjukvårdens Östeuropa kommitté (2001) 
32 Eduards. K. (2002) 
33 International Development Cooperation (2001) 
34 Eduards. K. (2002) 
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i barnuppfostran i Ryssland vill föreståndaren på barnhemmet att personalen ska ha den 
senaste utbildningen.  
 
Föreståndaren på barnhemmet bodde själv på barnhem som barn. Föreståndaren är själv 
mycket sportintresserad och har därför bland annat låtit bygga en hockeyrink bredvid 
barnhemmet. Barnhemsbarnen har även fått vara med på olika sportarrangemang utanför 
barnhemmet. Till barnhemmet hör även en odlingslott, där bland annat potatis och 
jordgubbar odlas. Barnen bor på barnhemmet och går i en vanlig skola utanför. 
Institutionsbyggnaden ser ut att vara i stort behov av renovering. Barnhemmet är uppdelat 
i olika korridorer där samma personal arbetar hela tiden, vilket gör att barnen och 
personalen bildar på så sätt en sorts familj. Korridorerna är varma, färgglada och 
ombonade. På väggarna hänger barnens teckningar och små bårder. De flesta rum är 
utsmyckade med växter och blommor. Alla korridorer är öppna och barnen får gå som de 
vill på barnhemmet.  
 
Småbarnsavdelningen är indelad i två grupper. Det bor totalt 21 barn här i åldrarna 2 till 6 
år. På dagen arbetar nio anställda och på natten fyra. De små barnen bor i sovsalar med 10 
respektive 11 barn i varje sal. Till småbarnsavdelningen hör även lekrum, badrum, 
gymnastikrum (koordinationsträning och färgträning) och ett klassrum där en speciallärare 
finns som hjälper barnen med inlärning och tal.  
 
De äldre barnen bor i korridorer som fungerar som lägenheter. Där finns; badrum, 
matrum, hall, tv-rum, läxläsningsrum och sovrum. Tre barn delar rum. Sovrummen består 
av tre sängar, en soffa, ett skrivbord, en stol och varsitt litet skåp där barnen har sina 
privata saker. På väggarna hänger broderier och pussel som barnen själva gjort. 
Matrummet har en spis, diskho, bord och pallar. Ett storkök lagar all mat som barnen 
sedan hämtar och värmer i sin korridor. Det är viktigt att lära barnen att laga egen mat och 
därför lagar ibland läraren tillsammans med barnen enklare maträtter. I barnhemmet finns 
även bland annat; syrum, pysselrum, idrottsrum, läkarrum, psykologrum och ett museum 
över barnhemmets historia. I ett museum finns det bilder av alla föreståndare, gamla 
tidningsurklipp på utbytet mellan Boden och Ryssland, kort på par som träffats på 
barnhemmet och gift sig och skaffat familj samt priser som barnen vunnit. I ett rum finns 
handarbeten och saker som före detta barnhemsbarn gjort och lämnat kvar för att bli 
ihågkomna.  
 
Barnhem B grundades 1977 och det bor 120 barn där. Barnen är i åldrarna 8 till 17 år, 
majoriteten är killar. På barnhemmet finns det totalt 100 anställda, inklusive lärare, 
assistenter, läkare, sjuksköterskor, måltidspersonal med flera. De flesta av barnen som bor 
här har alkoholiserade föräldrar som inte kan eller får ta hand om sina barn för 
Socialtjänsten. Vissa av barnen är föräldralösa och några av barnen måste bo på barnhem B 
eftersom de har begått brott. Oberoende av vilken orsak som har fört barnen till 
barnhemmet, blandas de eftersom att barnhemmet fungerar som ett internat där barnen 
både bor och går i skola. De som har missat något skolår får gå om.  
 
Institutionsbyggnaderna består av stora grå betonghus, där barnhemmet är uppdelat i två 
delar. På nedre plan finns bland annat skola, bibliotek, matsal, läkare, tandläkare, massör  
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och isolerings rum för sjuka barn. Enligt personalen uppskattar barnen ”isolerings 
rummet” eftersom det är den enda möjligheten för dem att få vara ensamma. Barnhemmet  
är stort, rörigt, stojigt och väldigt kallt. Hela nedre plan är målat i glada färger och det 
hänger fina teckningar som barnen målat på väggarna. Klassrummen är fina med 
skolbänkar, svart tavla, kateder och skolmateriel. På de övre våningarna ligger korridorerna 
där barnen bor. Korridorerna är alltid låsta och personalen är de enda som har tillgång till 
nycklar. En korridor består av toalettrum, TV-rum och sovrum. Alla barn delar rum. Det 
vanligaste är att bo sju barn i samma rum, men det finns även 3 och 10-bäddarsrum. 
Rummen är indelade i kill- och tjejrum. Sängarna är av olika kvalité, där vissa madrasser är 
stenhårda och andra mjuka som hängmattor. Väggarna i rummen är som regel opersonliga, 
kala och slitna. Till varje korridor hör ett litet personalrum. 
 
Efter att barnen gått ut skolan får de inte själva bestämma vad de ska bli eller var de ska bo. 
Barnen måste flytta till den stad där mamman är skriven för att sedan kunna läsa vidare på 
skolan som finns där. Beroende på vilket skola som finns i staden så väljs barnets framtida 
yrke. 

2.2 Genomförande 

För att få bakgrundsmaterial till studien har intervjuer gjorts med föreståndaren samt den 
vikarierande föreståndaren på barnhemmen i Ryssland (Bilaga 3), ordförande i Dasvedanja, 
ansvarig på Socialförvaltningen och samordnaren i Ryba-projektet (Bilaga 1). Intervjuer 
innebär en direktkontakt mellan intervjuaren och intervjupersonen.35 Intervjuerna var så 
kallade strukturerade intervjuer, det vill säga frågorna var i stort sett formulerade på 
förhand. I denna studie krävdes under en intervju hjälp av en tolk.  
 
Ferieföräldrarna fick varsin dagbok att skriva i under barnens vistelse hos dem. Detta 
gjordes för att få veta vad barnen har varit med om under sommaren och för att det skulle 
gå lättare att tolka barnens resultat. Dagbok används för att samla in information om barns 
beteenden och dagliga händelser.36 Det som antecknas är nya beteenden i den ordning de 
inträffar. I maj delades dagböckerna ut till ferieföräldrarna. Tillsammans med varje enkät 
fanns ett kort introduktionsbrev (Bilaga 8) där det beskrevs vilka författarna var och vad de 
gjorde på respektive barnhem. Tre månader innan barnen skulle åka till Sverige och tre 
månader efter barnens hemkomst gjordes enkätstudien på barnhemmen.  
 
Första resan till Ryssland gjordes i mars. Först besöktes barnhem B, där de fyra barn som 
skulle ingå i studien blev kallade till föreståndarens kontor. Enkäterna (Bilaga 4) delades ut 
i närvaro av författarna och föreståndaren på barnhemmet. Föreståndaren användes som 
tolk när författarna förklarade för barnen varför de var där och hur enkäten var upplagd. På 
barnhem A samlade Rybaföreningen ihop de sex barn som skulle resa till Sverige för första 
gången för en kort intervju. I samband med detta gjordes enkätundersökningen. En tolk 
hjälpte till att förklara varför barnen var där och hur enkäten var upplagd. Det fanns ingen 
möjlighet att träffa den aktuella personal som skulle ingå i studien, utan författarna fick 
därför förklara för barnhemsföreståndarna hur enkäterna (Bilaga 6) skulle fyllas i och syftet  

                                                 
35 Ejlertsson. G. (1996) 
36 Brenner. S.O. m.fl. (1984) 
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med dem. Föreståndaren på respektive barnhem delade sedan ut enkäterna till de aktuella 
personerna och enkäterna hämtades två dagar senare.  
 
Den andra resan gjordes i oktober. Innan besöket gjordes ändringar i barn- och 
personalenkäterna (Bilaga 5 & 7). Meningarna i barnenkäten bytte plats och vissa togs bort. 
Ett tillägg gjordes där barnen själva fick svara på några frågor om resan. Personalenkäten 
hade kvar samma påståenden, men i ändrad ordning. Först besöktes barnhem B, där 
enkäterna delades ut till tre av fyra barn. En personal fanns till hands med att förklara 
frågorna om barnen behövde hjälp med det. De övriga enkäterna lämnades till personalen 
som sedan vidarebefordrade dem till de aktuella personerna. De skickade i sin tur 
enkäterna till Sverige per post. Därefter besöktes barnhem A, där barnen samlades i ett 
rum. Till hjälp fanns en tolk och en ur personalen. I studien ingick även två andra 
personer i personalen. En av de två fyllde i enkäterna på plats. Den andra skickade de 
ifyllda enkäterna per post. 
 

2.2.1 Sammanställning av resultatet 

Först översattes alla ifyllda enkäter till svenska av två oberoende personer i Luleå. 
Författarna har full kännedom om deltagarna i studien, men avslöjande information om 
deltagarna eller barnhemmen finns inte med i uppsatsen. Barnhemmens namn har bytts ut 
till bokstäverna A och B och barnen har fått olika siffror. Barnens enkätsvar 
sammanfattades i löpande text, där vissa delar förtydligas genom citat. Personalens svar 
gjordes om till följande siffror: 0= vet ej/inget svar, 1= stämmer inte alls, 2= stämmer lite, 
3= varken eller, 4= stämmer bra, 5= stämmer mycket bra. Efter att ha gått igenom 
personalens enkätsvar togs de påståendena ut som sade mest om barnens självbild, 
anknytning och framtidstro. Detta material fördes in i Excel. För att få en enkel överblick 
av resultatet delades svaren upp i två diagram utifrån varje barn. Diagrammen består av fem 
påståenden vardera, där personalen har skattat hur mycket påståendet stämmer på barnet 
före och efter vistelsen i Sverige. Dagböckerna från feriefamiljen sammanfattades kort i 
löpande text. Även föreståndarnas åsikt om barnens förändring togs med i studien. 
 

2.2.2 Bortfall 

Tre av barnen togs bort ur studien på grund av yttre omständigheter som gjorde viss data 
ofullständig. Personalens enkätsvar efter resan till Sverige saknas på barn 7, vilket gör att 
deras syn på barnets eventuella förändringar inte kan presenteras. 
 

2.3 Avgränsning och urval  

Studien avgränsades till att endast handla om de ryska barn som fick åka till Sverige för 
första gången sommaren 2004. Information om barnen inhämtades från barnen själva, den 
personal som kände barnen bäst samt de feriefamiljer som under sommaren tog hand om 
barnen. I de olika teorierna som finns om människans självbild används ofta både ”jaget” 
och ”självet” som termer för samma sak.  I denna studie används orden ”själv” och 
”självet” i stället för ”jag” eller ”jaget”.  
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Urvalet av de barn och feriefamiljer som ingår i studien har skett genom att Ryba 
tillsammans med föreståndaren på respektive barnhem valt ut de barn som får åka till 
Sverige. Ryba har fått önskemål från ferieföräldrarna om vilket kön och ålder de vill att 
barnen ska ha. Barnhemsföreståndarna tar i sin tur ut de barn som hon/han anser vara 
lämpliga. På barnhem A väljs barnen ut efter sina prestationer, det vill säga hur väl de 
uppför sig på barnhemmet och i skolan. Barnhem A har som mål att alla barn ska få åka till 
Sverige en gång och därför har de äldre barnen förtur. Barnhem B uppgav att urvalet inte 
är deras beslut. Först får de en förfrågan från Sverige, där ferieföräldrarna har lämnat 
önskemål om kön och ålder på barnen. Efter detta ser föreståndaren igenom sina 
dokument och bestämmer vilket barn som får åka utifrån om barnet har några problem 
eller om det har ett pass. Föreståndarens mål är att alla ska få åka till Sverige.   
 
Den barnhemspersonal som ingår i studien väljs ut av föreståndarna på respektive barnhem 
utifrån hur bra kontakt de har med de barnen som ska åka till Sverige. Socialtjänsten väljer 
ut de familjer som är lämpliga som feriefamiljer utifrån socialtjänstens regler. 
Feriefamiljerna som ingår i studien är de familjer som tar emot ryska barn som aldrig 
tidigare varit i Sverige. 
 

2.4 Instrumentering 

En människas självbild är ett svårt och diffust begrepp att mäta. 37 Det finns ingen 
mätteknik som kan redogöra för en fullständig beskrivning av en annan persons självbild. 
Det går inte att ”gå in” och mäta självbilden hos en annan människa. Det som går att göra 
är att dra slutsatser utifrån individens beteende. Det beteende som kan studeras kan till 
exempel bestå av svaren på en självrapportskala eller friskrivning. En nackdel med dessa 
metoder är att ord har olika betydelse för människor och att de flesta personer har en 
önskan om att tillskriva sig positiva drag som kan ge en felaktig bild i resultatet. Eftersom 
studien handlar om barn användes friskrivningsmetoden.38 Friskrivningsmetoden kan ses 
som en kvalitativ metod eftersom den är som en ”intervju på papper”. Barnen fick 21 
halvfärdiga meningar som de själva ska avsluta. Det kan till exempel vara ”När jag blir stor 
vill jag…”.  
 

7. Когда я вырасту я хочу  
    När jag blir stor vill jag 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Figur 1. Exempel på påstående  
 
 
Barnhemspersonalen har fått besvara färdigställda enkäter med svarsalternativ och fasta 
skalsteg. Enkäter är i normalfall kvantitativa och delas ut till en stor mängd 
                                                 
37 Taube. K. (2000) 
38 Backman. J. (1998) 
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försökspersoner.39 I denna studie användes enkäten som ett hjälpmedel till att tolka barnens 
svar. Försökspersonerna i studien är för få för att en statistisk granskning ska vara relevant.  
 
Enkäterna bestod av två delar. Den första delen bestod av korta faktafrågor om personalens 
arbete på barnhemmet. Den andra delen innehöll negativt vinklade påståenden om barnen. 
Fasta skalsteg valdes eftersom att detta underlättar för personalens förståelse av enkäten. För 
att få reda på att personalen verkligen förstod enkätutformningen, kompletterades enkäten 
med några kontrollfrågor. Kontrollfrågorna bestod av påståenden som redan fanns i 
enkäten, men med en positiv vinkling istället för en negativ.  
 
1. Ребенок не верит в свое будущее. 

Barnet tror inte på sin framtid. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

            1                  2                                 3                              4                         5               0     
 
Figur 2.  Exempel på påstående och poängsättning av svarsalternativ.           
 
Denna process upprepades två gånger. Första tillfället skedde i mars, innan barnen hade 
besökt Sverige. Det andra tillfället skedde i oktober efter att barnen varit i Sverige. Detta 
ligger till grund för studiens resultat. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt 
gjordes alla enkäterna på ryska. 

                                                 
39 Backman. J. (1998) 
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3. Resultat 
 

3.1 Barn 1  

Barnet beskriver sig själv i positiva ordalag och tar även med vad det tycker om för något. 
Inför resan beskriver barnet en osäkerhet inför många människor som det inte känner. 
Efter resan beskriver barnet en osäkerhet när det hamnar i problematiska situationer. 
Under det första enkättillfället önskade barnet att det kunde klara av svårigheter och att åka 
till Sverige, under det andra tillfället önskar barnet att det kan åka till alla länder som finns. 
Innan resan till Sverige berättar barnet att det tycker väldigt mycket om att vara i centrum 
av uppmärksamheten och att hon/han ibland tänker på att det skulle vilja vara behövd. 
Barnet beskriver under det första enkättillfället att det blir jätteglad när någon älskar det 
och ledsen när ingen finns tillhands. Under det andra enkättillfället berättar barnet att 
hon/han blir jätteglad när någon är stolt över denne och att det blir ledsen när hon/han är 
ensam. På frågan om vilken/vilka vuxna som barnet tycker bäst om svarar barnet att det 
tycker om snälla människor. Efter vistelsen i Sverige svarar barnet att ferieföräldrarna är de 
som det tycker bäst om. På meningen ”När jag får egna barn vill jag…” svarade barnet 
innan resan till Sverige: 
 

”…att de inte ska vara ledsna och att de inte ska vara på barnhem.” 
 
och efter vistelsen i Sverige 
 

”…att mina barn har allt de vill ha i livet.” 
 
När barnet blir vuxet önskar det innan resan till Sverige att allt ska bli bra i dennes liv. 
Efter tiden i Sverige vill barnet ha djur, leva framgångsrikt och resa. Barnet vet inte om det 
har förändrats på något sätt efter att ha varit i Sverige och vet heller inte om det vill åka 
tillbaka. Barnet upplevde hemkomsten som rolig.  
 

0

1

2

3

4

5

Barnet känner sig
underlägsen

Barnet gråter ofta
inför nya/svåra

uppgifter

Barnet fäller negativa
omdömen om sig

själv

Barnet är
självdestruktivt/gör

sig själv illa

Barnet tror inte på sin
framtid

Före
Efter

 
0= Vet ej/inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 
 
Figur 3a. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 1 stämmer eller inte 
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På påståendet ”Barnet gråter ofta inför nya/svåra uppgifter” ansåg personalen att detta 
stämde in lite mer på barn 1 efter hemkomsten från Sverige. Personalen anser att det är en 
stor skillnad på hur barnet pratar om sig själv efter att ha varit i Sverige. Efter resan har 
barnet börjat fälla mer negativa omdömen om sig själv. Barnet hade inte förändrats något 
på de övriga påståendena i figur 3a. 
 

0

1

2

3

4

5

Barnet är blygt inför
okända vuxna/nya
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0= Vet ej/inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 

 
Figur 3b. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 1 stämmer eller inte 
 
 
Innan resan ansåg personalen att barnet var lite blygt inför okända vuxna/nya kamrater, 
men detta har förbättrats efter vistelsen i Sverige. Barnet tyr sig mer till personalen nu än 
innan resan. På de övriga påståendena i figur 3b hade barnet inte förändrats något.  
 
Feriefamiljen består av två vuxna och två små barn. Familjen kan ryska.  Förväntningarna 
inför barnets ankomst var att ha två veckors ”hemma” semester, med små korta utflykter. 
Feriefamiljen förväntade sig även att barnet skulle kunna smälta in i familjen och känna sig 
som hemma. Under sommaren har barnet cyklat, varit på kalas, lyssnat på musik, badat, 
shoppat och sovit över hos kompisar. Barnet är mycket socialt och pratglad. I början av 
vistelsen var barnet aktivt och sökte bekräftelse hela tiden, men efter några dagar slappnade 
barnet av. Barnet kallade ferieföräldrarna för mamma och pappa redan de första dagarna. 
Familjen anser att barnet är en typisk självcentrerad tonåring och där det är nödvändigt att 
sätta gränser. Familjen tror att barnet såg vistelsen som ett sommarläger och blev därför 
inte så känslomässigt engagerat i dem, men det fanns tydliga förhoppningar om att få 
återvända. Familjen själv anser inte att barnet har förändrats så mycket. 
 
Sammanfattningsvis vet barnet själv inte om hon/han har förändrats. Personalen anser att 
barnet har förändrats både till det bättre och till det sämre. Feriefamiljen anser att barnet 
inte har förändrats så mycket.  
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3.2 Barn 2  

På meningen ”Beskriv dig själv med 10 ord hur du är som person” beskriver barnet sig 
själv som: 
 

”Rolig, vacker, glad, blyg och behaglig” 
 

Efter vistelsen i Sverige beskriver barnet sig som: 
 

”Glad, listig, cool, klok, vacker och underhållande” 
 
Barnet uppger sig vara osäker när hon/han ska till skolan eller när någon skäller på det. 
Efter att ha varit i Sverige berättar barnet att det är rädd för att vara ensam hemma.  Barnet 
berättar att barnhemspersonalen är de vuxna som det tycker bäst om, både före och efter 
resan.  När barnet får egna barn vill det lära dem att vara förnuftiga. Barnet har en 
framtidsdröm om att bli brandman. Barnet tror själv att det har förändrats efter att ha varit 
i Sverige, men berättar inte hur. Barnet tyckte att det var roligt att komma tillbaka till 
Ryssland, men kan tänka sig att åka tillbaka till Sverige igen.  
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0= Vet ej/inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 
 
Figur 4a. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 2 stämmer eller inte 
 
 
Personalen ansåg att barnet grät lite mer och fällde lite fler negativa omdömen om sig själv 
nu än innan resan till Sverige. Barnets framtidstro hade även försämrats ganska mycket. På 
det övriga påståendena i figur 4a hade barnet inte förändrats något. 
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0= Vet ej/inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 
 
Figur 4b. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 2 stämmer eller inte 

 
 
Personalen ansåg att barnet pratar lite mer illa om sina kamrater nu än innan vistelsen i 
Sverige. Några av de övriga påståendena hade samma svar både innan och efter resan, vissa 
påståenden kunde inte personalen svara på.  
 
Feriefamiljen består av två vuxna, tre äldre barn, ett annat ryskt sommarbarn från tidigare 
somrar, samt husdjur. Förväntningarna inför barnets besök var att barnet skulle få fina 
minnen från Sverige och få uppleva saker som det inte har möjlighet till i Ryssland. Målet 
med vistelsen var att barnet skulle få bli sedd för den person den är och att få möjlighet att 
växa tillsammans med familjen. Under sommaren har barnet varit på släktkalas, cyklat, 
simmat, fiskat, spelat fotboll, besökt Teknikens hus och en cirkus. Barnet har även fått 
prova på att sitta i en brandbil. Familjen har haft en trevlig tid tillsammans och anser att 
barnet är fantastiskt; lugnt och fint. Från början var barnet tillbakadraget, men allt eftersom 
tiden gick blev barnet öppnare och mer pratglad. Ferieföräldrarna kommer att träffa barnet 
redan i november, då de reser till barnhemmet för att hälsa på. 
 
Sammanfattningsvis tror barnet själv att det har förändrats efter att ha varit i Sverige, men 
berättar inte hur. Personalen anser att barnet har fått en sämre självbild och framtidstro 
efter resan till Sverige. Ferieföräldrarna anser att barnet har förändrats genom att hon/han 
har blivit mer öppen och pratglad. 
 

3.3 Barn 3  

Barnet beskriver sig själv på samma positiva sätt både före och efter att det har varit i 
Sverige. Barnet beskriver en känsla av osäkerhet när det inte förstår vad som sägs eller när 
det gör något som är fel. Efter att ha varit i Sverige berättar barnet att det känner sig 
osäkert när saker inte fungerar. Innan barnets vistelse i Sverige var barnet inte rädd för  

 



 
 

17

någonting, men efter hemkomsten är barnet rädd för att förlora någonting. Vad som 
menas med ”någonting” framkommer inte. Barnet uttrycker en oro över att behöva göra 
val och inför sina egna tvivel. Innan barnet åkte till Sverige uttryckte det en önskan om att 
få kontakt med vänner i Sverige. Både under den första och den andra 
enkätundersökningen uttryckte barnet en sorg över att vara ensam. På frågan ”vilken/vilka 
vuxna tycker du bäst om ?” svarade barnet innan besöket i Sverige: 
 

”Släktingar, personal och goda människor” 
 
och efter resan: 
 

”Ferieföräldrar och några i personalen” 
 
Innan barnet reste till Sverige ville det resa till olika länder när det blev vuxen, men efter 
hemkomsten säger barnet att det vill bli en bra fotbollspelare. Barnet vet inte om det har 
förändrats något efter att ha varit i Sverige, men vill gärna åka tillbaka.  
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0= Vet ej/inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 
 
Figur 5a. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 3 stämmer eller inte 
 
Personalen ansåg att barnet var lite mer självdestruktiv efter resan och att framtidstron hade 
försämrats avsevärt. I övriga avseenden hade barnet inte förändrats någonting. 
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0= Vet ej/inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 
 
Figur 5b. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 3 stämmer eller inte 
 
 
Efter resan anser personalen att barnet är blygare inför okända vuxna/nya kamrater. Förr 
tydde sig barnet inte alls till personalen, men efter resan har barnet börjat göra det. På de 
övriga påståendena i figur 5b har inte barnet förändrats något. 
 
Feriefamiljen består av två vuxna, två äldre och ett yngre barn. Förväntningarna inför 
barnets vistelse var att barnet ska trivas så pass bra att det vill komma tillbaka nästa sommar. 
Målet är att hjälpa ett barn som inte har det så bra och att familjens egna barn ska få en 
nyttig erfarenhet. Under sommaren har barnet bland annat varit med i familjens stuga, 
cyklat, spelat datorspel, spelat fotboll, besökt vänner till familjen och spelat minigolf. 
Feriefamiljen upplever barnet som lugnt, nöjt, osjälviskt och trevligt. Familjen anser att det 
har fungerat bra och att det inte bara är barnet som förändrats, utan även de. De vill gärna 
att barnet ska komma tillbaka nästa sommar om barnet själv vill. 
 
Sammanfattningsvis vet barnet inte om det själv har förändrats något efter att ha varit i 
Sverige. Barnet uttrycker både före och efter resan en rädsla av att vara ensam. Personalen 
anser att barnet inte har förändrats så mycket, men på det påståenden som har ändrats har 
förändringen varit negativ. Feriefamiljen anser att barnet har förändrats, men beskriver inte 
hur. 
 

3.4 Barn 4  

Barnet beskrev sig själv i positiva ordalag både före och efter vistelsen i Sverige.  På frågan 
”Beskriv dig själv med 10 ord hur du är som person” svarade barnet före resan: 
 

”Glad, lugn, snäll, aktiv och pålitlig” 
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och efter resan svarade barnet: 
 

”Glad, rolig, livlig person, klok, genial, sträng och fin” 
 
Innan vistelsen i Sverige kände sig barnet osäkert när det tänkte på Sverigeresan och när 
det skulle framföra något inför klassen. Det sistnämnda bestod även efter vistelsen i 
Sverige. Före resan berättade barnet att det inte var rädd för någonting, men efter 
hemkomsten beskriver barnet en rädsla inför prov i skolan. På påståendet ”Jag är ganska 
duktig på att” svarade barnet på första enkätundersökningen både vad det var bra på, men 
även vad det var dåligt på. Under den andra enkätundersökningen nämnde barnet endast 
vad det var bra på. Barnet berättar att hon/han känner sig ledsen när det är ensam och när 
det inte får någon uppmärksamhet, men att det känner sig betydelsefullt när det har någon 
nära till hands. Innan resan beskriver barnet en speciell personal på barnhemmet som är 
den vuxen som det tycker bäst om. Efter resan svarade barnet att dennes mamma och 
ferieföräldrar är de vuxna som betyder mest. Under första enkätundersökningen ville 
barnet bli skådespelerska/are och lära sig svenska och engelska när det blir vuxet. Under 
det andra enkättillfället svarade barnet att det vill bli tolk till svenska. När barnet fick 
meningen ”Ibland tänker jag på…” svarade det innan resan: 
 

”…något bra” 
och efter resan:  
 

”…jag vill bli vuxen fortare och bli översättare från det svenska språket” 
 
Barnet själv anser att hon/han har förändrats, men förklaringen är bara materiell. Hon/han 
berättade att det inte ångrade sig att det åkte till Sverige. Barnet beskriver att det hade ett 
bra liv där och att det var jobbigt att komma tillbaka till Ryssland, eftersom att det 
egentligen vill vara i Sverige.  
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0= Vet ej/ inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= Varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 
 
Figur 6a. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 4 stämmer eller inte 
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På påståendet ”Barnet gråter ofta inför nya/svåra uppgifter” anser personalen att barnet är 
mycket känsligare efter hemkomsten. Även barnets framtidstro har blivit markant 
försämrad och personalen anser att barnet har ett lite mer självdestruktivt beteende efter 
vistelsen i Sverige. I de övriga avseendena har ingen förändring skett. 
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0= Vet ej/ inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= Varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 
 
Figur 6b. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 4 stämmer eller inte 
 
 
Personalen anser att barnet är lite blygare, har lite svårare att hävda sig och pratar lite mer 
illa om sina kamrater efter hemkomsten. På påståendet ”Barnet tyr sig till personalen” 
svarade personalen att hon/han inte visste hur barnet var efter resan.  
 
Feriefamiljen består av två vuxna och två små barn. Familjen kan lite ryska. 
Förväntningarna inför barnets vistelse var att allt kunde hända, eftersom de inte visste 
någonting om det barn som skulle komma. Målet med vistelsen var att inge hopp inför 
framtiden och en möjlighet för barnet att få se en annan verklighet än vad det är van vid. 
Feriefamiljen vill göra något gott för barn som bor på barnhem. Barnet har bland annat 
cyklat, shoppat, badat, bastat och besökt en djurpark. Efter att barnet och familjen hade 
börjat lära känna varandra blev barnet gladare, spralligare och mer avslappnat. Barnet sökte 
även mycket bekräftelse på om det var önskat och älskat. Ferieföräldrarna upplever att 
barnet har en ganska dålig självkänsla. De har trivts bra tillsammans och familjen anser att 
barnet är en mysig och fin människa. På grund av personliga omständigheter vet inte 
familjen om barnet kan komma tillbaka nästa sommar, men kanske sommaren efter. 
Familjen ska försöka förmedla en kontakt till barnet utanför barnhemmet i Ryssland.  
 
Sammanfattningsvis anser barnet att hon/han har förändrats, men förklaringen är bara 
materiell. Barnet ångrar inte resan till Sverige, men upplevde det jobbigt att komma 
tillbaka till Ryssland, eftersom att det egentligen vill vara i Sverige. Personalen anser att 
barnet har fått en sämre självbild efter att ha varit i Sverige. Feriefamiljen upplevde att  
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barnet blev öppnare och gladare allt eftersom tiden gick, men anser ändå att barnet har en 
dålig självkänsla. 
 

3.5 Barn 5  

Barnet beskriver sig själv i positiva ordalag både före och efter vistelsen i Sverige.   
Innan vistelsen i Sverige beskrev barnet en osäkerhet när det var omkring okända 
människor. Efter tiden i Sverige berättar barnet att det känner en osäkerhet när det blir 
förolämpat. Under det första enkättillfället skrev barnet att hon/han var rädd för mörkret, 
men att det under det andra enkättillfället hade gått över och att det inte längre var rädd 
för någonting. Barnet oroar sig mycket när någon slår det. På meningen ”Jag känner mig 
ledsen när…” svarade barnet: 
 

”…jag får dåliga nyheter” 
 
och efter resan: 
 

”…ingen besöker mig” 
 
Barnet känner sig betydelsefullt när det lyckas med det hon/han gör. Innan resan till 
Sverige svarade barnet att alla vuxna var viktiga. Efter hemkomsten var 
barnhemspersonalen mest betydelsefull. Barnet uppger även att det ofta tänker på sina 
biologiska föräldrar. Innan resan ville barnet lära sig att simma och efter hemkomsten vill 
barnet lära sig det svenska språket. Barnet själv tror inte att det har förändrats genom att 
åka till Sverige och hon/han vill gärna åka tillbaka. 
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0= Vet ej/ inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= Varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 

 
Figur 7a. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 5 stämmer eller inte 
 
 
Personalen kan inte se några större förändringar angående påståendena i figur 7a, på barnet 
före och efter vistelsen i Sverige, förutom att barnet är lite mindre gråtmilt efter resan. 
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0= vet ej/ inget svar, 1= stämmer inte alls, 2= stämmer lite 3= varken eller 4= stämmer bra 5= stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige  
 
Figur 7b. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 5 stämmer eller inte 
 
Personalen menar att barnet har lite svårare att hävda sig, pratar lite mer illa om sina 
kamrater och har lite sämre motivation efter hemkomsten. Det två övriga påståendena i 
figur 7b uppger personalen att hon/han inte vet hur barnet beter sig efter resan. 
 
Feriefamiljen består av två vuxna, tre äldre barn och husdjur. Ferieföräldrarna förväntade 
sig att barnets vistelse skulle innebära problem, eftersom att de hört att barnet troligtvis 
skulle ha svårt att visa ”normala” känslouttryck. Under sommaren har barnet bland annat 
besökt Arcus, Teknikens hus och en minigolfbana. Barnet har cyklat, haft disco, ridit och 
även fått lära sig att simma. Vardagssituationerna fungerade jättebra, men en oförväntad 
syskonrivalitet uppstod. Familjen anser att barnets förändring är stor och att de haft ett 
väldigt sunt barn.  Det visade sig att barnet kunde visa känslor, var kontaktsökande och 
uppskattade kramar. Familjen har anmält sig till Dasvedanja för att förbereda nästa 
sommarvistelse. 
 
Sammanfattningsvis tror barnet inte att det har förändrats genom att åka till Sverige. 
Personalen anser att barnet har fått en något sämre självbild efter att ha varit i Sverige. 
Feriefamiljen anser att barnets förändring är stor, men exakt på vilket sätt framkommer 
inte. 
 

3.6 Barn 6  

Barnet beskriver sig själv som glad, blyg, snäll och vacker. Innan resan till Sverige kände 
sig barnet osäkert när hon/han trodde att något hemskt skulle hända. Efter tiden i Sverige 
har barnet blivit mer osäkert när hon/han inte kan sina läxor. Barnet beskriver en rädsla 
för narkomaner och hemska berättelser. Under den första enkätundersökningen berättade 
barnet att hon/han avskyr att bli förolämpad, men under den andra undersökningen  
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framkom att barnet avskyr när ingen vill vara dennes vän. Barnet uppger ingen specifik 
vuxen som det tycker bäst om. Barnet säger innan resan att det blir ledsen när det är ensam 
och att det tänker på de biologiska föräldrarna och framtiden. Efter tiden i Sverige säger 
barnet att hon/han blir ledset när inte föräldrarna kommer och hälsar på och att hon/han 
ibland tänker på det som hänt. Barnet berättar inte om det handlar om de biologiska 
föräldrarna eller ferieföräldrarna. På meningen ”När jag blir stor vill jag…” fortsätter 
barnet: 
 

”…ha en bra lägenhet, man och jag vill leva bra” 
 
Efter att ha varit i Sverige skriver barnet: 
 

”…bli lycklig” 
 
Barnet tror själv att det har förändrats efter att ha varit i Sverige, hur framkommer inte. På 
grund av vissa omständigheter ångrar barnet att det åkte till Sverige, men vill ändå åka 
tillbaka.  
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0= Vet ej/inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 

 
Figur 8a. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 6 stämmer eller inte 
 
 
Innan resan ansåg personalen att barnet kände sig lite underlägsen och trodde inte speciellt 
mycket på sin framtid, men efter resan har detta förbättrats lite. På påståendet ”Barnet 
gråter ofta inför nya/svåra uppgifter” har en marknat försämring skett mellan före och efter 
resan. Personalen visste inte om barnet fällde negativa omdömen om sig själv innan resan, 
men efter resan anser de att barnet har en negativ bild av sig själv. 
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Figur 8b. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 6 stämmer eller inte 
 
 
Personalen ansåg att barnet var lite blygt inför okända/nya vuxna innan resan till Sverige. 
Efter hemkomsten har detta försämrats avsevärt. Barnet tydde sig mycket till personalen 
innan resan, men efter resan uppger de att barnet inte tyr sig till dem längre. Efter resan 
pratar barnet mer illa om sina kamrater än innan. Barnets motivation har förbättrats lite.  
 
Feriefamiljen består av två vuxna. Målet var att få barnet att känna sig betydelsefullt och att 
det skulle trivas hos familjen. Under sommaren har barnet besökt familjens vänner, varit på 
cirkus, shoppat, cyklat och varit på disco. Familjen upplevde barnet som tyst och lugnt, 
men att det går sin egen väg. Enligt familjen har barnet inte förändrats något särskilt, utan 
haft samma tillbakadragna och trumpna beteende under hela vistelsen. På grund av olika 
omständigheter ska barnet inte komma tillbaka till feriefamiljen. 
 
Sammanfattningsvis tror barnet att det har förändrats efter att ha varit i Sverige, men på 
vilket sätt framkommer inte. Personalens svar saknas, vilket gör att deras syn på om barnet 
har förändrats inte kan presenteras. Enligt feriefamiljen har barnet inte förändrats 
nämnvärt. 
 

3.7 Barn 7  

Barnet tillskriver sig positiva egenskaper både före och efter vistelsen i Sverige. Inför resan 
kände sig barnet osäker på att träffa nya människor och var rädd för elaka människor. Efter 
att ha varit i Sverige berättar barnet att det känner sig osäkert när någon är oförskämd mot 
det och är rädd för att vara ensam. På meningen ”Jag blir jätteglad när…” skriver barnet: 
 

”…jag känner mig bra när jag sjunger och när vuxna talar med mig” 
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Efter att ha varit i Sverige skriver barnet: 
 

”…människor behandlar mig bra” 
 
Barnet uttrycker både före och efter resan en sorg över att vara ensam och när hon/han 
inte har några vänner. Före resan önskade barnet att det kunde vara bra på matematik och 
efter hemkomsten att det kunde vara lycklig. Barnet uppger ingen speciell vuxen som det 
tycker bäst om, men nämner att det ibland tänker på sin mamma. När barnet blir stort vill 
det få ett bra jobb och att allt ska bli bra i livet. Barnet berättar att det ibland tänker på 
framtiden. Barnet vet inte själv om det har förändrats på något sätt av att resa till Sverige. 
Barnet vet inte heller om det vill tillbaka. 
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0= Vet ej/inget svar, 1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer lite, 3= varken eller, 4= Stämmer bra, 5= Stämmer mycket bra 
Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 
 
Figur 9a. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 7 stämmer eller inte 
 
 
Personalens svar efter resan saknas. Enligt personalen kände sig barnet lite underlägset 
innan resan, men hon/han fällde inte negativa omdömen om sig själv eller var 
självdestruktiv. Däremot grät barnet mycket och hade en negativ framtidstro. 
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Före= Före barnet åkte till Sverige. Efter= Efter att barnet har varit 2 veckor i Sverige 

 
Figur 9b. Personalens syn på om de negativa påståendena om barn 7 stämmer eller inte 
 
 
Personalens svar efter resan saknas. Personalen ansåg att barnet var lite blygt för främlingar, 
pratade lite illa om sina kamrater och hade en ganska dålig motivation. Barnet tydde sig 
mycket till personalen och hade lätt för att hävda sig. 
 
Feriefamiljen består av två vuxna, två barn, ett annat ryskt sommarbarn från tidigare 
somrar, samt husdjur. Målet med barnets vistelse var att det skulle trivas och få uppleva 
den svenska vardagen. Barnet har bland annat cyklat, shoppat, broderat, besökt vänner, 
varit på Teknikens hus och sjungit karaoke under dessa två veckor. Från början var barnet 
blygt, men allt eftersom tiden gick öppnade det sig mer och mer. Familjen upplever barnet 
som trevligt, gulligt, kramigt och med ett stort behov av bekräftelse. Familjen anser att det 
har varit en mycket givande tid och att de trivdes bra ihop. Ferieföräldrarna kommer 
troligtvis att träffa barnet redan i november då de ska besöka barnhemmet. Ingenting är 
bestämt inför nästa sommar, men kanske kan barnet komma tillbaka. 
 
Sammanfattningsvis vet barnet inte om hon/han har förändrats på något sätt av att resa till 
Sverige. Personalens svar saknas, vilket gör att deras syn på om barnet har förändrats inte 
kan presenteras. Feriefamiljen anser att barnet har förändrats positivt.  
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3.8 Föreståndarna  

När den vikarierande föreståndaren på barnhem A får frågan om barnens självbild har 
förändrats efter att ha varit i Sverige översätter tolken följande svar:  
 
“So, when they return they are full with emotions and feelings, so they are positive and certainly they become rich. There 

world are rich, there mind is rich because they get much interesting information. They took part in the festival of 
Midsummer night. Then they go to swimming pool, it’s also interesting for them.  So when they meet Swedish parents 
and spend some time there they become more social and communicative. It’s helps them because it will have a future to 
adopt to in there life. They try to control them self’s to be better, to study better, to behave better because there dream to 

go to Sweden. And they who once have been to Sweden they dream to go there again. So they try to do their best.” 
 
På frågan om föreståndaren på barnhem B har sett några förändringar i barnens 
självförtroende svarar föreståndaren:  
 

“Yes. It’s the main thing. I have notes a lot of good changes in soul of our students. They are nicer after coming back 
from Sweden.” 
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4. Diskussion 
 
Syftet med studien var att se om de ryska barnens självbild, framtidstro och anknytning 
påverkades av att åka till Sverige. Utifrån det resultat som framkommit går det att säga att 
barnen helt klart påverkas. Resultatet visar att barnen själva anser att de har förändrats, 
men beskriver inte på vilket sätt. Ferieföräldrarna bekräftar barnens förändring genom att 
säga att barnen har förändrats positivt under vistelsen hos dem. Personalen anser däremot 
att barnen generellt sätt har förändrats mer negativt. De uppfattar att barnen gråter mer 
och har en sämre självbild efter tiden i Sverige. Att barnen gråter mer kan bero på en 
saknad efter ferieföräldrarna och de nya vännerna i Sverige. Att personalen anser att 
barnens självbild har försämrats kan bero på att de anser att barnens attityd och beteende 
har blivit ”försvenskat” och att detta inte passar in i det ryska samhället. En annan orsak till 
att personalen anser att barnen har förändrats negativt, kan vara att de upplever att det är 
jobbigt för barnen att åka till ett annat land med nytt språk och främmande människor. 
Som tidigare skrevs är trygghet det allra viktigaste för ett barn och denna trygghet rubbas i 
och med vistelsen i Sverige. Första gången i Sverige känns troligtvis mest förvirrande för 
dessa barn och att vistelsen bara är två veckor tror författarna är bra. På barnhemmen 
befinner sig barnen i en invand miljö omgiven av sina vänner och andra välkända 
människor. Det är troligtvis svårt att helt plötsligt hamna ensam i en svensk familj, i ett 
främmande land en hel sommar utan att få träffa sina vänner och tala sitt eget språk. Det är 
bra att barnen får en sorts prövotid, där de vet att efter två veckor kommer de tillbaka till 
den gamla välkända miljön och alla vänner. Nackdelen för studien med denna korta 
vistelse är att två veckor är en för kort tid för att det ska vara möjligt att se en varaktig 
förändring hos barnen. Nästa gång barnen åker till Sverige, är inte miljön lika främmande 
längre. Detta leder sannolikt till ökad trygghet vilket i sin tur påverkar självbilden och 
framtidstron. Även anknytningen kommer troligtvis förändras. Ju mer barnen får träffa sina 
ferieföräldrar, desto mer kommer de att betyda för barnen. Gör man om studien efter nästa 
sommar kommer resultatet troligtvis att visa ännu fler förändringar i barnets självbild och 
framtidstro. Är barnet tryggt, mår bra och har någon som det kan lita på under en lång tid 
kommer barnet även att se ljusare på framtiden. Känner barnet en trygghet i sitt liv ökar 
chanserna att barnet även har en bra anknytning med någon vuxen person, vilket i sin tur 
påverkar barnets framtidstro i en positiv riktning. 
 

4.1 Självbild 

Alla barn i denna studie tillskriver sig positiva egenskaper på meningen ”Beskriv dig själv 
med 10 ord hur du är som person”. Detta visar att teorin om att människor har en tendens 
att tillskriva sig positiva egenskaper stämmer.40 Huruvida barnens uppfattning och 
beskrivning om sig själva stämmer eller inte, kan värderas utifrån ferieföräldrarnas 
uppfattning om barnet. I de flesta fall beskriver ferieföräldrarna barnen som sociala, lugna 
och trevliga. Bara i ett fall har barnet och ferieföräldrarna olika uppfattning. Barn 6 
tillskriver sig själv positiva egenskaper, medan ferieföräldrarna upplever barnet som surt 
och trumpet under hela vistelsen. Rogers menar att om en person har en uppfattning om 
sig själv som sedan visar sig vara felaktig, så feltolkar personen informationen för att skydda  

                                                 
40 Taube. K. (2000) 
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sig själv.41 Om det är så stora skillnader i självbilden och verkligheten att det inte går att 
bortse ifrån skapas ångest hos individen. Barn 6 uppger att det har förändrats efter resan 
och att det ångrar att det åkte, men vill trots det åka tillbaka. Barnet tillskriver sig positiva 
egenskaper även efter hemkomsten och verkar ha använt sina försvarsmekanismer och till 
viss del lyckas behålla sin självbild. Barn 6 hade problem med sin feriefamilj och kommer 
troligtvis inte att få återkomma. 
 
Efter hemkomsten beskriver barn 2 och 7 en rädsla över att vara ensamma hemma. Barnen 
som bor på barnhemmen är aldrig ensamma. Enda möjligheten att vara själv är om de är 
sjuka och hamnar i isoleringsrummet, men även då finns det massa människor i 
byggnaden. Känslan av att vara ensam hemma måste därför vara ny och antagligen ganska 
skrämmande. Erikson menar att en kollektiv uppfostran skapar en social människotyp som 
har mycket svårt att fungera som enskild individ.42 Om hon blir tvingad till ensamhet kan 
hon känna sig maktlös och otrygg. Detta bekräftar barnens rädsla inför ensamheten. Vad 
som är ensamhet kan diskuteras. Ensamhet kan vara att vara helt utan kontakt med andra 
människor, eller en känsla av att vara ensam fast man är tillsammans med andra. 
 
Rogers menar att människan bara kan utveckla sitt sanna själv utifrån en kärleksfull och 
accepterande miljö.43 Han anser att vårdaren måste acceptera barnet för den hon är och 
inte efter dess goda uppförande. Urvalet av de barn som ska få åka till Sverige sker utifrån 
hur duktiga barnen är och hur bra de presterar i skolan. Alla barn vill gärna åka till Sverige 
och föreståndarna anser att denna metod gör att barnen försöker prestera sitt allra bästa. 
Sverigeresan blir en ”belöning” för att barnen skriver bra på proven. Det finns flera 
nackdelar med detta urvalssystem. En nackdel är att de barn som kanske bäst behöver få 
komma till en familj aldrig får det eftersom de inte presterar lika bra som sina kompisar. 
Ytterligare en nackdel är att barnens självkänsla försämras. Vetskapen om att barnen får åka 
till Sverige som en belöning efter att prestera bra i skolan förklarar barn 4 och 6 rädsla 
inför att misslyckas i skolan efter att de varit i Sverige. Dessa barn uttrycker en önskan om 
att få återvända till Sverige och vet att det bara kan ske genom ett gott uppförande. Risken 
med att bli bedömd efter sina prestationer är att barnet kan komma att misslyckas med att 
nå sitt sanna själv och i stället börja tvivla på sitt egenvärde.44 Barnet vill ha sin existens 
bekräftad, inte sin prestation.45 Får individen endast sin existens bekräftat utifrån det hon 
gör, istället för den hon är, leder detta till sämre självkänsla. 
 
Barn 7 säger innan resan att det blir glad när vuxna pratar med henne/honom, efter resan 
säger barnet att det blir glad när det blir bra behandlat. Utifrån detta svar verkar det som att 
barnet nu känner sig viktig som person, det vill säga att det har fått en bättre självkänsla. 
Barnet har högre förväntningar än att bara bli tilltalad och barnet vill nu även bli bra 
behandlat.  Barn 1, 5 och 7 nämner innan resan att de känner en osäkerhet inför att träffa 
nya människor. Efter resan säger de istället att de blir osäkra när de är i en utsatt situation. 
På personalens påstående ”Barnet är blygt inför okända vuxna/nya kamrater” svarar 
personalen på barn 1 att påståendet inte stämmer alls efter hemkomsten, men innan resan  

                                                 
41 Fhanér. S. (1995)  
42 Tamm. M. (1986) 
43 Rogers. C. (1961) 
44 Rogers. C. (1961) 
45 Stening. L. (1999) 
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stämde det lite. Personalen anser att påståendet stämmer lite både på barn 5 och barn 7, 
men efter resan saknas svar. Barnen har till viss del fått bättre självförtroende eftersom de 
nu vågar möta nya människor utan att känna osäkerhet.46  De har lärt sig att klara av en 
situation som de inte trodde från början och på det sättet stärkt självförtroendet.  
 

4.2 Framtidstro  

Barnen 1 och 4 har förändrat sin framtidstro i en positiv riktning. Detta ses i barnens egna 
svar. Före tiden i Sverige beskrev barn 1 att det önskade att dess framtida barn skulle få ett 
bra liv. Barn 4 sa att det tänkte på bra saker. Efter hemkomsten skriver barn 1 istället att 
det vill leva framgångsrikt och att hans/hennes framtida barn ska få allt de vill ha. Barn 4 
vill snabbt bli vuxet så att det kan bli tolk i svenska. Enligt personalens svar på påståendet 
”Barnet tror inte på sin framtid” har barn 1 inte förändrats något. Påståendet stämmer lite 
både före och efter hemkomsten. På barn 4 syns en markant negativ förändring. 
Personalen anser att barnets framtidstro är mycket försämrad. Att barnens och personalens 
svar inte överensstämmer kan bero på att barnet själv känner att det förändrats, men att 
personalen inte uppfattar denna förändring. Barn 5 hade en dröm som gick i uppfyllelse 
under tiden i Sverige. Barnet beskrev därför en ny dröm efter hemkomsten och denna 
dröm var att få lära sig svenska. Enligt personalen har detta barn haft en positiv framtidstro 
under båda enkätundersökningarna. Utifrån de svar som barn 6 ger, verkar barnet ha fått 
en sämre framtidstro efter att ha varit i Sverige. Barnet säger innan resan att det vill ha en 
bra lägenhet och leva ett bra liv, men efter resan har barnet bara en önskan om att bli 
lycklig. Personalen anser att barn 6 har en ganska positiv framtidstro, både före och efter 
resan till Sverige. Detta resultat kan tolkas som att barnet har insett att materiella ting inte 
har så mycket värde utan att det är känslan av lycka som är det väsentliga. Miller och 
Bettelheim menar att det är viktigt att alla barn har en känslomässig ledsagare som genom 
sin närvaro kan ge barnet en tro på framtiden.47 De barn som enligt sina svar fått en mer 
positiv framtidstro har efter resan uppgett ferieföräldrarna eller barnhemspersonalen som 
viktigaste vuxna. Innan resan sa barn 1 och barn 5 att alla människor var viktigast. Kanske 
är det så att dessa barn nu känner att de har fått en ledsagare som kan ge dem en 
framtidstro. Barn 6, nämner ingen speciell vuxen som det anser är viktigast. Antagligen 
känner detta barn fortfarande att det är utan ledsagare. Individens självkänsla växer när den 
blir sedd av viktiga personer i omgivningen och hon upplever sig viktig för den hon är.48 
Det går alltså att säga att barnen får sin självkänsla och framtidstro ifrån de vuxna som 
betyder mest för dem.  
 

4.3 Anknytning 

Nästan alla feriefamiljer beskriver att barnen i början av vistelsen var lite försiktiga och 
tillbakadragna och att de blev mer öppna och pratglada allt eftersom tiden gick. Två 
feriefamiljer hade en annan uppfattning av sina feriebarn. Barn 1 var mycket aktivt och 
pratglad i början av vistelsen, men slappnade av mer och mer under tiden som gick och 
blev därmed lugnare. Barn 6 var under hela vistelsen tillbakadraget. Detta kan tyda på att  

                                                 
46 Tamm. M. (1986) 
47 Brörup m.fl (1997) 
48 Evenshaug.  O. & Hallen. D. (1992) 
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barnet inte anknutit sig så väl till familjen. Barnet skrev att det ångrade att hon/han åkte 
till Sverige, men trots detta vill barnet återvända. Att bli sedd och vara trygg är två av de 
viktigaste behoven i livet.49 Allt eftersom tiden gick, kände sig barnen mer och mer trygga 
och sedda i sin feriefamilj, vilket förklarar varför de flesta ferieföräldrarna upplevde att 
barnen förändrades positivt allt eftersom tiden gick. Barn 1 var socialt och pratglad redan 
från början av vistelsen, men även detta barn blev tryggare under tiden och kunde slappna 
av på ett annat sätt än det kunnat tidigare. De familjer som hade barn 1 och barn 4 som 
feriebarn berättade att barnen sökte mycket bekräftelse på att de var älskade och önskade. 
Barn 1 kallade ferieföräldrarna för mamma och pappa redan första dagen. Detta barn 
uppgav ingen speciell person i Ryssland som den viktigaste vuxna personen innan resan, 
men efter hemkomsten uppger barnet att ferieföräldrarna är de som betyder mest. Barnets 
behov av en anknytningsperson bekräftas härmed. Det intressanta är att detta barn inte 
riktigt vet om det vill återvända till Sverige. Att barnet uppger att det inte vet kan bero på 
att barnet genom att svara på detta sätt försöker försvara sig själv från en besvikelse som det 
annars skulle ha fått om det inte får återvända. Feriefamiljen till detta barn ansåg att barnet 
inte förändrades något och att den upplevde att barnet såg vistelsen som ett sommarläger.  
 
Barn 3 säger sig inte vara rädd för någonting innan resan till Sverige, men efter berättar 
barnet att det är rädd för att förlora någonting. Vad exakt berättar det inte. En teori är att 
barnet innan resan inte kände att det hade något att förlora och därför inte heller hade 
något att vara rädd för. Efter resan kanske barnet känner att det har fått en betydelsefull 
relation som är värd att behålla. Barnet uppger efter tiden i Sverige att ferieföräldrarna är 
de som är viktigast av vuxna. Om barnet menar att rädslan ligger i att förlora kontakten 
med dem så kan det påverka barnet så pass mycket att dess psykiska hälsa påverkas 
negativt.50  
 
Barn 4 hade vuxna som var viktiga för det, medan barn 6 inte hade någon speciell person 
som var viktig. Bolwby menar att barn behöver en bra nära relation till en vuxen utan 
rädsla för att bli övergiven för att må bra.51 Barn 5, 6 och 7 beskriver att alla vuxna är 
viktigast för dem före resan. Barn 6 och 7 har samma svar efter resan, medan barn 5 anser 
att barnhemspersonalen nu är viktigast för henne/honom. Enligt personalen tyr sig alla 
dessa tre barn mycket till dem före resan. Efter resan anser personalen att barn 6 inte längre 
tyr sig till dem. Vad detta beror på är svårt att säga. En orsak kan vara att barnet känner sig 
sviken av dem. När barnet var i Sverige inträffade vissa saker som gör att det inte kommer 
att få åka tillbaka. På grund av dessa händelser skulle barnet behöva mer stöd ifrån 
personalen, något som det kanske inte fått. På grund av de problem som barnet hade med 
sina feriföräldrar är det inte så konstigt att det inte uppger dem som de viktigaste vuxna. 
Tyvärr saknas resultat av personalens åsikt om barn 5 och 7 efter resan till Sverige. Barn 4 
hade en speciell personal som den viktigaste vuxna före resan. Efter resan ändrades detta 
och då blev mamman och ferieföräldrarna viktigare. Personalen ansåg att barnet tydde sig 
mycket till dem innan resan, men efter resan kunde hon/han inte svara på denna fråga. 
Personalen var de viktigaste vuxna både före och efter resan för barn 2. Personalen ansåg 
att detta barn tydde sig mycket till dem innan resan, men efter resan kunde de inte svara på 
detta. Vad detta beror på är svårt att säga. En orsak kan vara att barnet nu har fått nya  
                                                 
49 Steinig. L (1999) 
50 Broberg m.fl. (2003) 
51 Broberg m.fl (2003) 

 



 
 

32

vuxna som det känner förtroende för och behöver på så sätt inte personalen på samma sätt 
som tidigare.  
 
Enligt personalen var det två barn, barn 1 och 3, som inte tydde sig nästan alls till 
personalen före resan, trots att barn 3 ansåg att personalen och släktingar var viktigast för 
honom/henne. Efter resan ansåg detta barn fortfarande att personalen var viktig, men 
också ferieföräldrarna. Barn 1 ansåg före vistelsen i Sverige att snälla människor var 
viktigast, medan ferieföräldrarna blev de viktigaste vuxna efter vistelsen. Dessa två barn 
tydde sig mycket till personalen efter resan.  
 
Att barn har någon som de kan anknyta till är väldigt viktigt.52 Barn som har varit med om 
svåra uppväxtförhållanden kan få det lättare i livet om de har någon vuxen i dess 
omgivning som de har en god relation med, som kan vara ett socialt stöd och en förebild 
för dem. Detta är anledningen till att påståendet ”Barnet tyr sig till personalen” i 
personalenkäten tolkas som något positivt. Det är bättre att barnet har en person som 
han/hon kan lita på, än ingen alls. Om resultatet på personalenkäten är låg under detta 
påstående kan det även betyda att barnen har någon annan anknytningsperson än 
personalen. Om barnet däremot svarar att det inte har någon speciell vuxen som viktig 
person tolkas det som att barnet inte har någon bra anknytningsperson. Om det är bäst att 
ty sig till personalen eller till ferieföräldrarna är en fråga som kan diskuteras. Fördelen med 
att ty sig till personalen är att de träffar barnen nästan varje dag och de finns med i barnens 
dagliga liv. Nackdelen är att barnen inte kan vara säkra på hur länge personalen kommer 
att finnas kvar på barnhemmet och att de inte har något ansvar över barnen efter att 
barnen flyttat från barnhemmet. Om barnen får återkomma till sina ferieföräldrar och har 
dem som anknytningspersoner är fördelen med det att ferieföräldrarna troligtvis kommer 
att finnas där för barnen under resten av deras liv. Det måste kännas tryggt för barnen att 
veta att de har någon de kan vända sig till även efter att de flyttat från barnhemmet. 
Nackdelen är att ferieföräldrarna inte är delaktiga i barnens dagliga liv och kan därför inte 
ge stöd och hjälp på samma sätt som om de befunnit sig i Ryssland. En annan nackdel är 
att barnet aldrig kan vara säker på att det får komma tillbaka till sina ferieföräldrar. Detta 
beslut tas av ferieföräldrarna och barnhemsföreståndarna. Det viktigaste är inte vem som 
finns där för barnet, utan att någon finns där.  
 
Enligt studien om de finska krigsbarnen skapade resorna fram och tillbaka mellan Sverige 
och Finland svåra separationer för barnen och de tappade tron på vuxna människor. 53 
Barnen i denna studie har inte hunnit åka fram och tillbaka flera gånger mellan Ryssland 
och Sverige och barnens svar visar att det fortfarande har tilltro till de vuxna i deras 
omgivning. Fem av sju barn vill återvända till Sverige och sina feriefamiljer, medan två 
barn fortfarande är osäkra. 
 
Sammanfattningsvis kan frågeställningarna besvaras följande: efter att barnen har bott i en 
svensk familj har de flesta ändrat sin anknytningsperson från att vara ingen speciell till att 
bli ferieföräldrarna. Feriefamiljen uppger att barnen har fått en bättre självbild och en mer 
positiv framtidstro. Personalen anser däremot att barnen har förändrats negativt inom dessa  
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områden. Utifrån dessa tvetydiga svar är det svårt att avgöra om studiens hypotes falsifieras 
eller verifieras. En ytterligare studie skulle behövas. 
 

4.4 Metoddiskussion  

4.4.1 Validitet 
”Egenskaper som hos begrepp, påståenden, logiska slutledningar, teorier och test som gör att de är giltiga. Test har olika 

validitet beroende på hur bra de mäter det som de avser att mäta. ” 54

  
Begreppsvaliditet:  
 
”Begreppsvaliditet innebär att testet ska mäta den egenskap som den avser att mäta. Egenskapen blir sedan operationellt 

definierad det vill säga att testresultatet jämförs med en teori.”55

 
I studien undersöktes självbilden.56 Självbilden är unik för varje människa och är därför 
väldigt svårt att mäta. Ingen mätteknik kan göra en korrekt bild av varje individs självbild.  
Självbilden är en ständigt pågående process, som förändras genom utveckling hos 
människan.57 Den går bara att mäta här och nu. Det vanligaste sättet att mäta självbild är 
med självrapportskalor. Nackdelen är att det då förutsätter att personen verkligen är 
medveten om olika aspekter av sin självbild, vilket barn kanske inte är. Författarna 
bestämde sig för att göra enkla enkäter på ryska för att så många som möjligt skulle kunna 
svara på frågorna. Ord som finns med i självrapportskalan kan påverka resultatet, eftersom 
att de kan ha olika innebörd för olika personer.58 Det finns även en risk med att människan 
har en tendens att vilja tillskriva sig själv mer positiva drag än vad hon egentligen har. Om 
människan känner sig hotad vid mättillfället kommer även det att ge en felaktig bild i 
resultatet. Trots detta är självrapportskalor den vanligaste mättekniken vid 
självbildsundersökningar. 
 
Inre validitet (intern):  
 

”Den säkerhet som man vill få fram utifrån den undersökning som gjorts. Orsak –verkan”.59

 
Undersökningspersonerna var i detta fall barn som skulle till Sverige som feriebarn för 
första gången. Meningen var att det skulle vara frivilligt att ingå i studien. Det framgick 
dock inte om undersökningsgruppen var med i studien frivilligt, eller om de var med för 
att en auktoritär person ”tvingade” dem. Enligt Forsman finns det muntliga rapporter om 
att vissa människor har en stark auktoritetstro.60 De vill därför vara till lags mot auktoritära 
personer, vilket kan leda till att de därför ställer de upp i studier om de blir tillfrågade. 
Under författarnas besök på barnhemmen anser de att det märktes att barnen hade en stor  
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55 Psykologilexikon (2002) s. 571 
56 Taube. K. (2000) 
57 Taube. K. (2000) 
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respekt för sin föreståndare och övrig personal. Det går inte att vara säker på om enkäterna 
besvarades ärligt, eller om de fick hjälp med att besvara dessa. Författarna vet inte om det 
var den personal som kände barnen bäst som fyllde i enkäterna, eller om det var den 
personal som var på jobbet den dagen. Personalen själva uppger i sina enkäter att de träffar 
barnen varje dag och att deras kontakt är bra. Resultatet kan påverkas av personkemin 
mellan personalen och barnen, både positivt och negativt. En av undersökningarna gjordes 
sent på eftermiddagen och enkätsituationen blev ganska rörig. Försökspersonerna kan ha 
påverkats bland annat av yttre omständigheter och sin sinnestämning vid 
undersökningstillfället. Författarna har ingen kontroll över om det är samma personal som 
svarade på enkäterna vid båda tillfällena, eftersom att ingen av dem hade någon möjlighet 
att närvara vid enkätifyllningen. Barnenkäterna har positiva påståenden och 
personalenkäterna har till största delen negativa påståenden. Ett annat fel som kan ha 
uppstått i denna enkätundersökning är att undersökningsgruppen svarade vad de trodde var 
”rätt”. Det finns en möjlighet att barnen tror att deras chanser att få åka till Sverige ökar 
om de tillskriver sig positiva egenskaper. Författarna måste trots allt lita på 
undersökningsgruppen i alla avseenden.  
 
Yttre validitet (extern): 
 
”Testets generaliserbarhet eller giltighet i samband med andra situationer, än den som var med undersökningsgruppen.”61

 
Kriterierna för att få vara med i denna studie var att barnen aldrig hade varit i Sverige 
tidigare, vara en feriefamilj eller att vara en personal som kände något av dessa barn bäst. 
Frågan är om resultatet av studien hade blivit det samma om en annan 
undersökningsgrupp hade gjort enkäterna? Troligtvis hade studien blivit generaliserbar om 
den hade genomförts på andra barnhem i Ryssland där barnen på liknade sätt fått åka till 
Sverige. Om resultatet hade blivit annorlunda, hade det varit ett bevis på att den yttre 
validiteten inte hade varit tillräcklig. Testet ska vara generaliserbart i samband med 
liknande situationer. Språket kan påverka den yttre validiteten på många sätt. Framför allt 
påverkas översättningen av vilken tolk som används. Vissa ryska ord har inte samma 
innebörd på svenska och vid översättningen kan meningens betydelse gå förlorad. Bäst 
hade det varit om författarna själva hade kunnat språket och på det sättet sluppit en tredje 
persons tolkning. 
 

4.4.2 Reliabilitet  

 
”Testets tillförlitlighet, dvs. mätningars och bedömningars oberoende av slumpfel. Om testet görs flera gånger, borde 

samma resultat uppnås varje gång.”62

 
De flesta resultat som har framkommit i denna uppsats är baserade på 
enkätundersökningar. För att få så bra enkäter som möjligt testades enkäterna först på en 
lågstadielärare och 10 barn i åldrarna 9-13 år i Sverige. Efter att enkäterna hade testats och 
läraren givit sina synpunkter på dem, gjordes några mindre förändringar. Genom denna 
kontroll ökades precisionen på testet. Första enkäten blev besvarad i mars under det första  
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besöket i Ryssland och den andra blev besvarad i oktober. För att undvika användning av 
tolk, översattes enkäterna till ryska av en doktorand på Luleå Tekniska Universitet, innan 
de lämnades ut till försökspersonerna. Användning av tolk kan påverka reliabiliteten, 
eftersom kontrollen minskas för varje mellanhand som ingår i studien. För att få ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt fanns några ”kuggfrågor” med på enkäterna till personalen. 
Dessa ”kuggfrågor” var några omvända påståenden, som sedan jämfördes med de 
påståenden som var liknande. Om påståendena överensstämde med varandra ökade 
reliabiliteten. För att inte försökspersonerna skulle komma ihåg ordningen till efterstudien 
och på det sättet svara samma sak ändrades ordningsföljden på alla enkäter. Vissa meningar 
i barnenkäten togs bort på grund av att inga barn hade förstått dem. Till efterstudien lades 
några extra frågor om barnens resa till i barnenkäten. Under studiens gång fanns en 
barnhemsföreståndare och en personal på barnhem B till hjälp, och på barnhem A fanns 
det andra vuxna som kunde hjälpa barnen vid eventuella frågor. Det fanns ingen möjlighet 
att kontakta den personal som ingick i undersökningen. Personalens resultat kan alltså ha 
mindre reliabilitet, än barnens i det fall att de missuppfattat frågorna och inte haft någon 
möjlighet att få klarhet i sina frågor. Alla människor tolkar frågor på olika sätt och detta 
kan påverka reliabiliteten i resultatet. Om personalens svar överensstämde med barnens syn 
på sig själva och den syn som ferieföräldrarna hade på barnet vid respektive undersökning, 
betyder detta att reliabiliteten är stark.  
 

4.5 Fortsatt forskning 

Författarna anser att det är viktigt att påpeka att de som väljer att vara ferieföräldrar har ett 
stort ansvar och att de ska vara beredda på att åtagandet förhoppningsvis inte bara gäller en 
sommar, utan under en lång tid. För att få ett så optimalt utbyte som möjligt för både 
barn, ferieföräldrar och barnhemspersonal krävs det att alla parter är väl införstådda med 
vad utbytet kommer att innebära. Barnen behöver känna en trygghet i att få återvända till 
sina feriefamiljer och om detta inte är möjligt måste barnen få veta det innan vistelsen i 
Sverige. Om barnet inte får denna visshet kan det leda till en förvirring hos barnet och en 
känsla av övergivenhet och misslyckande. Personalen behöver få veta vad barnen upplever 
i Sverige och feriefamiljen behöver få veta vilket stort ansvar det medför att ta hand om ett 
barnhemsbarn. För äldre barn är det en trygghet att veta att det finns vuxna omkring dem 
som de kan lita på, som ger tröst, sätter gränser och finns till hands samt agerar som 
förebilder. Det är även viktigt att de personer som barnen litar på finns tillgängliga och är 
kvar i hela barnens liv. 63 De barn som inte får återkomma till sin feriefamilj får troligtvis 
ingen andra chans i en annan feriefamilj, eftersom platserna är få och i första hand går till 
dem som inte tidigare har fått åka till Sverige.  
 
Om någon ska göra en liknande studie som denna vill författarna komma med några råd. 
Barnens enkäter är i denna studie utformade utifrån ett häfte av Taube m.fl. där en 
friskrivningsmetod, med halvfärdiga meningar användes. Efter hemkomsten hittade 
författarna Ouivinen- Birgerstams enkät ”Jag tycker jag är” och märkte att den egentligen 
passade bättre till denna studie. ”Jag tycker jag är” var utformad på samma sätt som 
enkäterna till personalen och hade därför gett ett bättre resultat att jämföra med.   
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Förslag på fortsatt forskning kan vara följande: 

• En jämförelse kan göras mellan de barn som åker till Sverige, och med de barn som 
inte åker till Sverige. 

• En jämförelse mellan barnen innan de åkte till Sverige och efter att de varit där i 
flera somrar kan göras. 

• Det finns en önskan från föreståndarna att göra en jämförelse på ferieföräldrarna 
före och efter att de haft barnen i Sverige. Vilka förväntningar fanns, var barnens 
vistelse som de trodde och vill de fortsätta att vara ferieföräldrar? 
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Bilaga 1 

Intervju med ansvarig i Ryba föreningen  

• Berätta om Rybaprojektet? 

• Hur väljer ni ut familjerna? 

• Tar ni föräldrarna på intervjuer eller är det alla som söker som får vara 

ferieföräldrar? 

• Hur många familjer har ni fått tag på i år? 

• När får barnen veta att det får åka till Sverige? 

• Om barnen får veta nu att dom får en familj i Sverige, har de kontakt med familjen 

redan nu, eller får de kontakten först är de kommer hit? 

• Sker det någon uppföljning under sommaren. Kollar ni upp hur barnen mår? 

• Har du sett någon förändring i barnens självbild och självförtroende?  

• Vet du hur det är på barnhemmen, man har ju hört att på vissa barnhem så har de 

som en sorts ”mamma” som tar hand om fem barn eller någonting. Vet du hur 

dessa barnhem har? 

• Vet du vilken ålder det är på barnen som kommer i år? 

• Har Ryba alltid bara hand om förstagångs barnen?  

• Vad exakt är du ansvarig för i organisationen? 

• Är det någonting du vill tillägga? 

 



 
 

 

Bilaga 2 

SOSFS 1996:8 (S)  

Beslutade den 1 april 1996 
Utkom från trycket den 30 april 1996 
Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren 

 

Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd. Det är den tryckta utgåvan av författningssamlingen 
som gäller.  

Föreskrifterna och allmänna råden presenteras inte i konsoliderad form. Om 
föreskrifterna och allmänna råden har ändrats framgår det endast genom 
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS), sökbar databas.  

 
Socialstyrelsens allmänna råd  
om feriebarnsverksamhet för barn från utlandet;  

Dessa allmänna råd har utarbetats efter samråd med Svenska Kommunförbundet, 
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor. Statens invandrarverk och 
företrädare för länsstyrelserna. 

Bakgrund 

Under senare år har allt fler barn från barnhem i Ryssland, forna Östeuropa och de 
baltiska staterna kommit till Sverige för ferievistelser. En del barn har kommit i 
grupp och bott tillsammans i någon form av lägerverksamhet under sin vistelse i 
Sverige, medan andra har inbjudits av och bott i svenska familjer. Vistelserna har i 
det senare fallet oftast ordnats av organisationer eller av privata personer. 

En utredning av verksamheten som Socialstyrelsen gjort och som avsåg 
förhållandena sommaren 1994 visar att det rör sig om flera hundra barn som årligen 
kommer hit. 

Oftast kommer barnen vid endast ett tillfälle per år. Det förekommer också att 
familjer återinbjuder barn och deras vistelse kan sammantaget bli ganska lång. De 
flesta barnen kommer sommartid, men en del kommer även vid påsk, jul och andra 
lov. 

De barn som kommer till Sverige är oftast barn som växer upp i barnhem och som 
saknar kontakt med sina föräldrar. De får betraktas som socialt utsatta barn. 

 

http://www.sos.se/sosfs/search/search.asp


 
 

Någon ersättning för vistelsen i feriehemmen betalas inte utan de svenska 
värdfamiljerna står för barnens uppehälle i Sverige. 

Lagstiftning 

De barn som kommer hit är att betrakta som feriehemsbarn. Det krävs inget tillstånd 
för att ordna ferievistelse för barn i Sverige. Eftersom det inte är fråga om 
stadigvarande vård eller fostran krävs inte heller något medgivande enligt 25 § 
socialtjänstlagen (SoL) från socialnämnden för en familj att ta emot feriebarn. 

Enligt 27 § SoL får socialnämnden, när ett barns bästa kräver det, förbjuda en 
person som har sitt hem inom kommunen att utan nämndens medgivande ta emot 
andras underåriga barn för sådan vistelse som inte är tillfällig. Ett sådant beslut kan 
Överklagas till länsrätten (73 § SoL). 

Kommunen har enligt 3 § SoL det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen, 
alltså även för dessa barn. Om behov av bistånd eller åtgärder i någon form 
uppkommer under barnens vistelse i Sverige, gäller de allmänna reglerna i 
socialtjänstlagen. 

Visering och uppehållstillstånd 

Innan barnet anländer till Sverige skall det ha de tillstånd som behövs för att få resa 
in och vistas i landet. Barn som är medborgare i länder för vilka det krävs visering 
måste ha sådan före inresa och vistelse i Sverige. Visering ges för den tid som 
vistelsen avser, men inte för längre tid än 90 dagar. En sista utresedag från Sverige 
anges. För att visering skall kunna beviljas krävs giltig passhandling. 

En ansökan om visering lämnas till svensk ambassad eller konsulat i barnets 
hemland. Till ansökan bifogas handlingar som bekräftar syftet med vistelsen, dess 
längd och hur försörjningen är ordnad under vistelsen i Sverige. Det är önskvärt att 
vårdnadshavare/barnhemsföreståndare skriftligt bekräftar att vistelsen i Sverige 
endast är tillfällig och att barnet skall återvända till sitt hemland efter planerad 
vistelse i Sverige. 

Svenska ambassader och generalkonsulat kan såväl bevilja som avslå ansökan om 
visering. 

Feriebarn kan beviljas visering och, om det är nödvändigt, uppehållstillstånd för 
upprepade kortare vistelser i Sverige om barnet vistas i hemlandet mellan besöken. 

För vistelse i Sverige under längre tid än tre månader krävs uppehållstillstånd (l kap. 
4 § utlänningslagen). Detta gäller även utlänningar som inte är viseringspliktiga. 
Uppehållstillstånd skall ha utverkats före inresan till Sverige. Statens invandrarverks 
inställning och praxis sedan länge är att barn skall vistas hos vårdnadshavare. Därför 
undviker verket att bevilja uppehållstillstånd för längre perioder för barn utan 
vårdnadshavare i Sverige. 

Det åvilar den förmedlande organisationen att se till att barnet återvänder till sitt 
hemland efter den överenskomna tiden. 

 



 
 

Handläggning 

Inbjudningar om att ta emot ett feriebarn från utlandet bör handläggas på följande 
sätt. 

Den förmedlande organisationen eller den privata förmedlaren översänder i god tid 
före varje vistelse till respektive länsstyrelse namn, personnummer, adress och 
telefonnummer på de som önskar ta emot ett barn respektive återinbjuder barn. 
Samtidigt lämnas bekräftelse på att familjen fått information om att socialnämnden 
kommer att kontakta den och att nämnden kommer att begära registerutdrag på den 
och göra hembesök. Om det redan är känt vilket barn som är inbjudet, bör namnet 
och åldern på barnet också anges. Om familjen inte vet vilket barn som kommer, bör 
uppgift om barnets önskvärda ålder lämnas. 

Länsstyrelsen översänder därefter uppgifterna om familjerna till respektive kommun 
som gör bedömningen genom att i första hand inhämta behövliga kontrolluppgifter. 

Bedömning av feriehemmen 

Socialstyrelsen anser att bedömningen av ett tilltänkt feriehem bör göras av 
handläggande personal/socialsekreterare som har erfarenhet av och kunskaper i att 
bedöma lämpligheten hos stödfamiljer, kontaktfamiljer eller familjehem för 
korttidsplacerade barn. 

Avsikten med bedömningen är att undvika att barn som kommer hit som feriebarn 
riskerar att fara illa hos sina värdfamiljer. Bedömningen kan begränsas till att ta reda 
på familjens förutsättningar att ta emot ett feriebarn under en begränsad tid. 
Utredningen bör alltså fokuseras på familjens möjlighet att tillgodose ett barns behov 
av säkerhet och trygghet. I första hand kan denna bedömning göras utifrån 
registeruppgifter. Om familjen är helt okänd och/eller då registeruppgifter eller 
annan information motiverar detta, bör även ett hembesök göras. 

Nämnden bör uppmärksamma om familjen redan har familjehemsplacerade barn hos 
sig och hur deras situation kan komma att påverkas av att det tillfälligt kommer 
feriebarn till familjen. 

Familjen bör även informeras om socialtjänstens yttersta ansvar och dess möjlighet 
att hjälpa till med råd och andra stödinsatser. 

Socialnämnden bör se till att enbart familjer som bedöms vara lämpliga att ta emot 
feriebarn, gör detta. Det är t.ex. inte lämpligt att familjer där det finns pågående 
missbruk, kriminalitet eller uppenbara relationsstörningar tar på sig ansvar för 
feriebarn. 

Feriehems föräldrarnas ålder 

Styrelsen rekommenderar inte någon lägsta eller högsta åldersgräns för dem som tar 
emot ett feriebarn. Ett par i t.ex. 60-årsåldern bör inte hindras att ta emot ett barn 
enbart på grund av åldersskäl om nämnden i övrigt bedömer paret som lämpligt och 

 



 
 

de har tid, kraft och engagemang. Feriehemsföräldrarna bör vara vuxna personer 
som lever under stabila förhållanden. 

Språket 

Ensamma barn som kommer till okända människor i en främmande miljö utsätts 
otvivelaktigt för viss stress om de inte kan göra sig förstådda eller kan förstå vad 
som sägs. 

Bristande kunskaper i barnets språk har inte varit något större problem, visar 
Socialstyrelsens sammanställning. Barnen och föräldrarna har kunnat kommunicera 
med hjälp av kroppsspråk och på engelska. Många gånger har också personal från 
barnhemmen eller andra kontaktpersoner med språkkunskaper funnits tillgängliga i 
Sverige som hjälp vid akuta situationer. 

Socialstyrelsen anser, med hänvisning till den erfarenhet som trots allt vunnits, att 
bristande språkkunskaper inte är ett självständigt hinder för att ta emot ett barn. 
Språkkunskaperna måste vägas ihop med andra faktorer som t.ex. förmåga att sätta 
sig in i ett barns situation. 

Då en familj inte bedöms vara lämplig 

Bedömer socialnämnden att en familj inte är lämplig att ta emot ett feriebarn, bör 
nämnden genom samtal med familjen försöka få den att frivilligt avstå från 
feriebarn. Om detta inte går bör nämnden, med samtycke från familjen, omedelbart 
informera förmedlande organisation om förhållandena, så att inte något barn 
placeras i den aktuella familjen. Sekretesslagens bestämmelser enligt 7 kap. 4 § 
gäller. 

Skulle det visa sig att en familj, där en feriehemsplacering avstyrkts, ändå vill ta 
emot ett barn eller att familjen inte samtycker till att organisationen informeras om 
nämndens bedömning, finns möjlighet för nämnden att besluta om ett förbud att ta 
emot vistelsebarn enligt 27 § SoL. Ett sådant beslut kan överklagas (73 § SoL). 

Barnets ålder 

De barn som kommit till Sverige har oftast varit åtta år och äldre. Det har även 
förekommit att små barn från 2-4-årsåldern kommit hit. 

Barns tidsbegrepp är annorlunda än vuxnas. En period på 6-8 veckor som en vuxen 
anser är en kort tid, är för ett litet barn en mycket lång tid. Det kan vara svårt för ett 
litet barn att under en sådan tid komma ihåg en tidigare vårdare. Ett litet barn har 
stort behov av kontinuerlig kontakt med en förälder eller en vårdare. Har barnet 
separerats från den ursprungliga vårdaren börjar det efter hand knyta an till den 
nya. När denna process har kommit en bit på väg är tiden inne för en återflyttning 
och en ny separation. 

Socialstyrelsen ser det inte som möjligt att rekommendera någon lägsta ålder för att 
ett barn skall få komma hit. En fastlagd åldersgräns kan dels upplevas som ett 
trubbigt instrument, dels hindra en vistelse som ur det enskilda barnets synvinkel 
kan vara önskvärd. Enligt Socialstyrelsens uppfattning kan det ur flera aspekter ses 

 



 
 

som rimligt att endast barn som uppnått skolåldern bereds möjlighet att få komma 
hit. Det bör kunna diskuteras med de förmedlande organisationerna. 

Adoption 

Socialstyrelsen vill särskilt framhålla att feriebarnsverksamheten klart skall skiljas 
från adoptionsverksamhet. Skulle ändå fråga om adoption uppkomma, skall familjen 
hänvisas till socialnämnden för handläggning enligt regler för internationell adoption. 
Information om gällande regler för adoption kan inhämtas från Statens nämnd för 
internationella adoptionsfrågor. Barnet skall också återvända till sitt hemland i 
avvaktan på att adoptionsmedgivande är klart. 

Socialstyrelsen 

ULLA HÖJGÅRD 

Suzanne Julin 
(Socialtjänstgruppen) 

 
I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och 
allmänna råd.  

• Föreskrifter är bindande regler.  
• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller 

bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i 
författningen.  

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna 
råd.  

SOSFS kan beställas från webbutiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 
Stockholm. Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se  

ISSN 0346-6019.  

 

[ Socialstyrelsen ][ Sök ][ SOSFS] 

 
Har du frågor om och synpunkter på Socialstyrelsens www-tjänst, kontakta info@sos.se. Mer 
information om webbplatsen

 

http://www.strd.se/webshop/socialstyrelsen
mailto:socialstyrelsen@strd.se
http://www.sos.se/sosmeny.htm
http://www.sos.se/cgi-bin/MsmMask.exe?mask=MssSearchSV.msk&CFGNAME=MssFindSV.cfg
http://www.sos.se/sosfs/search/search.asp
mailto:info@sos.se
http://www.sos.se/SOS/webbplats.htm


 
 

 
Bilaga 3 

Intervju med vikarierande föreståndare på barnhem A och föreståndaren på 
barnhem B 
 

• How long have you been working here?  

• How long has this Children home’s been here? 

• Can you tell us something about it? 

• Why does the Children home’s have numbers instead of names? 

• How many people work here? 

• What age are the children? 

• Have the staff who works with the children any special education? 

• Why are the children here?  

• What do you think about this exchange between Boden and Apatity?  

• How do you decide which one of the children who may go to Sweden? 

• What kind of information do you give the children before they go to Sweden? 

• How many children have been to Sweden since this project started?  

• What kind of expectation do you think the children have before they are leaving 

to Sweden? 

• Is it common that the children want to go back to Sweden? 

• Are there any reactions from the children that can’t go to Sweden? 

• Do you believe that the children’s self-esteem ore self –concept has changes 

because of there visit to Sweden? 

• Do you have anything you want to ad? 

 



 
 

 

Bilaga 4 

Barnenkät mars 
Добрый день! 
Мы, две студентки, работаем над сочинением. Нам нужна Ваша 

помощь. Мы будем будем очень рады если Вы заполните нам эти бумаги.  
Отвечайте искренно и достоверно, как Вы можете. Если Вы не 

понимаете вопроса спросите нас и мы Вам поможем. То что вы написали 
будем читать только мы и наш переводчик. 

Спасибо за помощь Стина и Сандра. 
 

1. Опиши себя десятью словами Какой ты, как человек(например – 
веселый). 
Beskriv dig själv med 10 ord hur du är som person (ex. glad) 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

  
2. Я полагаю что Россия – это  

Hur skulle du beskriva Ryssland? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
3. Я полагаю (думаю) что Швеция – это 

Hur tror du att Sverige är?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
4. Прежде чем поехать в Швецию я узнал, что  

Inför Sverige resan har jag fått veta  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 



 
 

5. Кто из взрослых нравиться тебе больше всех? 
Vilken/vilka vuxna tycker du bäst om? 

 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

6. Я думаю, что  
Jag tycker det är svårt att… 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ это трудно. 
 
8. Я чувствую себя неуверенно, когда  

Jag känner mig osäker när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
9. Я боюсь  

   Jag är rädd för 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
10. Когда я вырасту я хочу  

    När jag blir stor vill jag 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
11. Я очень доволен, когда 

   Jag blir jätteglad när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 



 
 

12. Мне легко дается  
   Jag är ganska duktig på att 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
13. Я ненавижу 

   Jag avskyr att  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
14. Мне очень нравиться 

   Jag tycker väldigt mycket om att 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
15. Мне хотелось бы, что бы я смог 

   Jag önskar att jag kunde 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
16. Мне грустно, когда 

   Jag känner mig ledsen när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
17. Я хочу научиться 

   Jag skulle vilja lära mig 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 



 
 

18. Я чувствую себя значительным, когда 
   Jag känner mig betydelsefull när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
19. Когда у меня будут свои дети, я хочу  

   När jag får egna barn vill jag 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
20. Я очень волнуюсь когда 

   Jag oroar mig mycket när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

21. Если бы я мог изменить свою внешность, я бы 
    Om jag kunde ändra mitt utseende skulle jag vilja 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
22. Иногда я думаю о  

    Ibland tänker jag på 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 



 
 

 
Bilaga 5 

 
Barnenkät i oktober 
Добрый день! 

Мы, две студентки, работаем над сочинением. Нам нужна Ваша 
помощь. Мы будем будем очень рады если Вы заполните нам эти бумаги.  

Отвечайте искренно и достоверно, как Вы можете. Если Вы не 
понимаете вопроса спросите нас и мы Вам поможем. То что вы написали 
будем читать только мы и наш переводчик. 

Спасибо за помощь Стина и Сандра. 
 

1. Я полагаю что Россия – это  
Hur skulle du beskriva Ryssland? 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
2. Я полагаю что Швеция – это 

Hur skulle du beskriva Sverige?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
3. Кто из взрослых нравиться тебе больше всех? 

Vilken/vilka vuxna tycker du bäst om? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

4. Опиши себя десятью словами Какой ты, как человек(например – 
веселый). 
Beskriv dig själv med 10 ord hur du är som person (ex. glad) 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 



 
 

5.  Я очень доволен, когда 
   Jag blir jätteglad när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
6.  Мне хотелось бы, что бы я смог 

   Jag önskar att jag kunde 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
7. Я чувствую себя неуверенно, когда  

Jag känner mig osäker när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
8. Я боюсь  

   Jag är rädd för 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
9. Когда я вырасту я хочу  
    När jag blir stor vill jag 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
10. Мне легко дается  
   Jag är ganska duktig på att 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 



 
 

11. Я ненавижу 
   Jag avskyr att  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 
12. Мне очень нравиться 

   Jag tycker väldigt mycket om att 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
13. Мне грустно, когда 
   Jag känner mig ledsen när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
14. Иногда я думаю о  

    Ibland tänker jag på 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
15. Я хочу научиться 

   Jag skulle vilja lära mig 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
16. Я чувствую себя значительным, когда 

   Jag känner mig betydelsefull när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 



 
 

17. Когда у меня будут свои дети, я хочу  
   När jag får egna barn vill jag 
_________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
18. Я очень волнуюсь когда 

   Jag oroar mig mycket när 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
19. Если бы я мог изменить свою внешность, я бы 

    Om jag kunde ändra mitt utseende skulle jag vilja 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 



 
 

Обведите тот ответ на вопрос, который подходит лучше всех. Eсли Вы хотите, 
можете под рубрикой ’прочее’ написать, почему Вы ответили именно так, как Вы 
ответили. 
Ringa in det svarsalternativ som passar bäst. Om du vill får du skriva under ”övrigt” varför du svarade 
som du gjorde. 
 
1. Считаeте ли Вы, что Вы как-нибудь изменились после поездки в Швецию? 
1. Tror du själv att du har förändrats på något sätt efter att ha varit i Sverige? 
 
ДА   НЕТ   НЕ ЗНАЮ 
JA  NEJ  VET EJ 
 
ПРОЧЕЕ 
ÖVRIGT: 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Сожaлеeте ли Вы, что поехали в Швецию? 
2. Ångrar du dig att du åkte till Sverige? 
 
ДА   НЕТ   НЕ ЗНАЮ 
JA  NEJ  VET EJ 
 
ПРОЧЕЕ 
ÖVRIGT: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. Хотели Вы вернуться в Швецию? 
3. Vill du åka tillbaka till Sverige? 
 
ДА   НЕТ   НЕ ЗНАЮ 
JA  NEJ  VET EJ  
 
ПРОЧЕЕ 
ÖVRIGT: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. Как Вы себя чувствовали, вернувшись домой после поездки в Швецию? 
4. Hur kändes det att komma tillbaka efter sverigeresan? 
 
Хорошо, радостно Cтранно Ничего особенного Tяжело Не знаю 
Roligt                                      konstigt                   inget speciellt                                jobbig                               
vet inte 
 
Почему? 
Varför? 

 



 
 

 
Bilaga 6 

Personalenkät i mars 
 
Добрый день! 
Мы, две студентки 3 курса, обучающиеся в техническом университете 

города Лулео (Швеция) по специальности «Психология». В настоящее время мы  
работаем над проектом о влиянии летних каникул, проведенных в Швеции, на 
психологическое состояние детей. Мы будем Вам благодарны, если Вы   возьмете 
на себя  труд заполнить данную анкету. Предполагается провести повторное 
анкетирование осенью этого года. И мы надеемся на Ваше дальнейшее 
сотрудничество. 

Первая часть анкеты содержит вопросы относительно Вашей 
профессиональной деятельности. Вторая часть состоит из вопросов, касающихся 
предполагаемой оценки реакции детей на поездку в Швецию. 

Анкета является анонимной. Работать  с этой анкетой  будем только мы и 
наш переводчик. 

Выражаем Вам огромную благодарность за оказанное содействие. 
С наилучшими пожеланиями Стина и Сандра. 
 
Вопросы анкеты: 

Frågor: 
 

1. Как долго Вы работаете с детьми в этом детском доме? 
Hur länge har du arbetat med barnen på detta barnhem? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Что входит в Ваши  обязанности? 
Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
3. Какую информацию получат дети перед отъездом в Швецию? 
Vad får barnen för information innan de åker till Sverige? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 



 
 

4. Ожидается ли какая-нибудь реакция детей, которые не поедут в Швецию? 
Если да, то в каком виде она будет выражаться? 

Blir det några reaktioner från de barn som inte får resa till Sverige? I så fall hur visar barnen 
detta? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
5. Как Вы думаете, что ожидают дети от поездки в Швецию? 
Vilka förväntningar anser du att barnen har inför Sverige resan? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
6. Что Вы думаете о предстоящем обмене? 
Vad anser du om utbytet? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
Имя ребенка: 
Возраст: 
Девочка:     Мальчик: 
 
Какие у Вас взаимоотношения с ребенком? 
Vilken relation har du till barnet? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Как часто Вы видитесь с ребенком и как долго длиться это общение? 
Hur ofta träffar du barnet och hur länge? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
Ниже представлены вопросы, касающиеся предполагаемой оценки реакции детей 
на поездку в Швецию. 
Сначала Вам будут представлены утверждения, которые Вам следует оценить по 
шкале. 
Например: Pебенку трудно работать самостоятельно. 

 



 
 

 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
Если Вы считаете, что ребенку трудно работать самостоятельно, отметьте ответ 
«Абсолютно верно». 
 
В детском доме 
2. Ребенку легко определиться с решением. 

Barnet har lätt att bestämma sig. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

3. Ребенок чувствует себя неполноценным или недостойным. 
Barnet känner sig underlägset eller ovärdigt. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
4. Ребенок часто плачет, когда перед ним поставлена новая или сложная задача. 

Barnet gråter ofta när det ställs inför nya eller svåra uppgifter. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
5. У ребенка присутствуют негативное или уничижительное мнение о себе. 

Barnet fäller negativa eller nedsättande omdömen om sig själv 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

6. Ребенок равнодушный и чувствует себя вяло. 
Barnet är håglöst och trött. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 

 



 
 

 
7. Ребенок становится нервным и беспокойным если не получает внятных 

объяснений. 
Barnet blir nervös och orolig av oklara besked. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

8. Ребенку свойственно наносить себе боль. 
Barnet är självdestruktivt/gör sig själv illa. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

9. Ребенок неаккуратен по отношению к одежде, прическе и т.д. 
Barnet slarvar med klädsel/kamning osv. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

10. Ребенку трудно определиться с решением. 
Barnet har svårt att bestämma sig. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

11. Ребенок не верит в свое будущее. 
Barnet tror inte på sin framtid. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
С друзьями 

1. Ребенок груб по отношению к детям младшего возраста и меньшей 
комплекции. 
Barnet bråkar med yngre och klenare kamrater. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

 



 
 

2. Ребенок ведет себя агрессивно по отношению к друзьям. 
Barnet uppträder aggressivt mot kamrater. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
3. Ребенок стеснителен в общении с незнакомыми взрослыми и детьми. 

Barnet är blygt inför okända vuxna eller nya kamrater. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

4. Ребенок очень привязан к персоналу. 
Barnet tyr sig till personalen. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
5. Ребенок избегает роли лидера. 

Barnet undviker ledande roller. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
6. Ребенок любит уединение. 

             Barnet håller sig för sig själv. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
7. Ребенок является изгоем среди сверстников. 

Barnet blir sällan vald av kamraterna. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 

 



 
 

 
8. Ребенок не может постоять за себя. 

Barnet hävdar sig inte. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
9. Ребенок привлекает к себе внимание окружающих. 

Barnet drar uppmärksamheten till sig. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
10. Ребенок редко бывает доволен. 

Barnet verkar sällan glad. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
11. Ребенок плохо отзывается о своих друзьях. 

Barnet pratar illa om sina kamrater. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
12. Ребенок импульсивен. 

Barnet agerar impulsivt. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
13. У ребенка отсутствует мотивация. 

Barnet saknar motivation. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 

 



 
 

 
14. Ребенок верит в свое будущее. 

Barnet tror på sin framtid. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
15. Ребенок хорошо отзывается о своих друзьях. 

Barnet talar gott om sina kamrater. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
16. Ребенок общается с друзьями с удовольствием. 

Barnet umgås gärna med sina kamrater. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 
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Personalenkät i oktober 
 
Имя ребенка: 
Возраст: 
Девочка:     Мальчик: 
 
Какие у Вас взаимоотношения с ребенком? 
Vilken relation har du till barnet? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Как часто Вы видитесь с ребенком и как долго длиться это общение? 
Hur ofta träffar du barnet och hur länge? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Ниже представлены вопросы, касающиеся предполагаемой оценки реакции детей 
на поездку в Швецию. 
Сначала Вам будут представлены утверждения, которые Вам следует оценить по 
шкале. 
Например: Pебенку трудно работать самостоятельно. 
 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
Если Вы считаете, что ребенку трудно работать самостоятельно, отметьте ответ 
«Абсолютно верно». 
 
В детском доме 

 
1. Ребенок чувствует себя неполноценным или недостойным. 

Barnet känner sig underlägset eller ovärdigt. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 

 



 
 

 
2. Ребенок не верит в свое будущее. 

Barnet tror inte på sin framtid. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
3. Ребенок часто плачет, когда перед ним поставлена новая или сложная 

задача. 
Barnet gråter ofta när det ställs inför nya eller svåra uppgifter. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

4. Ребенок равнодушный и чувствует себя вяло. 
Barnet är håglöst och trött. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
5. Ребенок становится нервным и беспокойным если не получает внятных 

объяснений. 
Barnet blir nervös och orolig av oklara besked. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
6. Ребенку свойственно наносить себе боль. 

Barnet är självdestruktivt/gör sig själv illa. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

7. Ребенок неаккуратен по отношению к одежде, прическе и т.д. 
Barnet slarvar med klädsel/kamning osv. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 

 



 
 

 
8. У ребенка присутствуют негативное или уничижительное мнение о себе. 

Barnet fäller negativa eller nedsättande omdömen om sig själv. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
9. Ребенку трудно определиться с решением. 

Barnet har svårt att bestämma sig. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
10. Ребенку легко определиться с решением. 

Barnet har lätt att bestämma sig. 
 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

С друзьями 
 

1. Ребенок любит уединение. 
             Barnet håller sig för sig själv. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

2. Ребенок хорошо отзывается о своих друзьях. 
Barnet talar gott om sina kamrater. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
3. Ребенок ведет себя агрессивно по отношению к друзьям. 

Barnet uppträder aggressivt mot kamrater. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 

 



 
 

 
4. Ребенок стеснителен в общении с незнакомыми взрослыми и детьми. 

Barnet är blygt inför okända vuxna eller nya kamrater. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

5. Ребенок очень привязан к персоналу. 
Barnet tyr sig till personalen. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
6. Ребенок груб по отношению к детям младшего возраста и меньшей 

комплекции. 
Barnet bråkar med yngre och klenare kamrater. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
7. Ребенок избегает роли лидера. 

Barnet undviker ledande roller. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

8. Ребенок является изгоем среди сверстников. 
Barnet blir sällan vald av kamraterna. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 
9. Ребенок не может постоять за себя. 

Barnet hävdar sig inte. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 

 



 
 

 
10. Ребенок привлекает к себе внимание окружающих. 

Barnet drar uppmärksamheten till sig. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

11. Ребенок редко бывает доволен. 
Barnet verkar sällan glad. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

12. Ребенок импульсивен. 
Barnet agerar impulsivt. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

13. У ребенка отсутствует мотивация. 
Barnet saknar motivation. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
14. Ребенок верит в свое будущее. 

Barnet tror på sin framtid. 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
 

15. Ребенок общается с друзьями с удовольствием. 
Barnet umgås gärna med sina kamrater. 

Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 

 



 
 

 
16. Ребенок плохо отзывается о своих друзьях. 

Barnet pratar illa om sina kamrater 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни к 
тому ни к другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 
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Till Dig som är ferieförälder till ett ryskt barn som kommer till Sverige för 
första gången! 
 
Vi är två psykologistudenter som läser tredje året på Luleå Tekniska Universitet. Detta år 
skriver vi vår C/D-uppsats. Ett ämne som intresserar oss är barns situation i världen. Syftet 
med vår uppsats är att göra en studie på hur ryska barnhemsbarns självbild och framtidstro 
påverkas av att åka till en familj i Sverige under en kort period. 
 
Under perioden 16 mars till 25 mars besökte vi X och barnhemmen A och B. Under vår 
vistelse lät vi de barn som ska åka till Sverige för första gången besvara en enkät. Även den 
personal som känner dessa barn bäst fick besvara en enkät om hur de upplever barnen. 
Vår tanke är att följa upp detta i höst, då vi återvänder till X för att göra om samma studie.  
 
Vi behöver Er hjälp med att få reda på vad barnet har upplevt under sin vistelse hos Er och 
om han/hon har utvecklats på något sätt. Detta för att vi lättare ska kunna tolka och förstå 
barnets enkätsvar. 
 
Vi har lagt upp dagboken på följande sätt: 

• Berätta kort om Er familj och boendeform. 
• Berätta Era förväntningar inför barnets besök. 
• Dagbok. Skriv kortfattat om vad som hänt under dagen. 
• Sammanfattning av vistelsen.  

 
Vi behöver barnets namn, för att kunna använda dagboken tillsammans med 
enkätsvaren, men det är bara vi som kommer att läsa detta och därför kan vi 
garantera att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Om Ni har några funderingar kring denna dagbok, kan Ni höra av Er till: 
Sandra  0920-xxxxx, 070-xxx xx xx  
StinaBritta  0920-xxxxxx, 070-xxx xx xx 
 
Trots att vi förorsakar Er ett visst besvär, hoppas vi att Ni vill hjälpa oss att öka kunskapen 
om hur situationen för barnen är under sommaren. Denna kunskap kan förhoppningsvis 
förbättra vår förståelse för dessa barn och få reda på om barnens självkänsla och framtidstro 
påverkas av att få bo i en familj.  
 
Medverkan i denna studie är givetvis frivillig, men vi är i stort behov av Er insats.  
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
 
Luleå, Maj 2004 
 
 
Sandra Ottestig   StinaBritta Hellberg 
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Översättning av personalenkäten från ryska till svenska  
 
Добрый день! 
Мы, две студентки 3 курса, обучающиеся в техническом университете 

города Лулео (Швеция) по специальности «Психология». В настоящее время 
мы  работаем над проектом о влиянии летних каникул, проведенных в 
Швеции, на психологическое состояние детей. Мы будем Вам благодарны, 
если Вы   возьмете на себя  труд заполнить данную анкету. Предполагается 
провести повторное анкетирование осенью этого года. И мы надеемся на Ваше 
дальнейшее сотрудничество. 

Первая часть анкеты содержит вопросы относительно Вашей 
профессиональной деятельности. Вторая часть состоит из вопросов, 
касающихся предполагаемой оценки реакции детей на поездку в Швецию. 

Анкета является анонимной. Работать  с этой анкетой  будем только мы 
и наш переводчик. 

Выражаем Вам огромную благодарность за оказанное содействие. 
С наилучшими пожеланиями Стина и Сандра. 

 
Hej! 
Vi är två svenska studenter som läser tredje året på psykologiprogrammet på Luleå 
Tekniska Universitet.  
Vi håller på att skriva en uppsats om hur barn påverkas av att åka till Sverige som 
sommarbarn. Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni tar er tid att svara på denna enkät. 
Vi kommer att göra en uppföljning i höst och vill därför att Ni svarar på enkäten även då. 
Första delen av enkäten består av några personliga frågor som gäller Dig som personal. 
Den andra delen består av frågor angående de barn som ska resa till Sverige för första 
gången. 
Enkäten är anonym. De enda som kommer att läsa enkäten är vi och vår tolk i Sverige.  
Vi är tacksamma för Ert deltagande. 
Hälsningar/ Stina och Sandra 
 
 
 
Имя ребенка: 
Namn på barnet: 
Возраст: 
Ålder: 
Девочка:     Мальчик: 
Flicka:     Pojke: 
 
 
 
 
 

 



 
 

Ниже представлены вопросы, касающиеся предполагаемой оценки реакции 
детей на поездку в Швецию. 
Сначала Вам будут представлены утверждения, которые Вам следует оценить 
по шкале. 
Например: Pебенку трудно работать самостоятельно. 
 
Абсолютно 
неверно 

Неверно в 
некоторой 
степени 

Не относится ни 
к тому ни к 
другому 

Верно в 
некоторой 
степени 

Абсолютно 
верно 

Незнаю 

 
Если Вы считаете, что ребенку трудно работать самостоятельно, отметьте 
ответ «Абсолютно верно». 
 
Nedan följer skattningsfrågorna angående de barn som ska åka till Sverige för första 
gången. 
Först kommer ett påstående, varefter Ni markerar på skalan det Ni anser passar bäst.  
Tex: Barnet har svårt att arbeta självständigt. 
 
Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer  Vet ej 
inte alls lite eller bra mycket bra 
 
Ni anser att barnet har svårt att arbeta självständigt och ringar därför in  Stämmer mycket 
bra. 

 



 
 

 
Bilaga 10 

Översättning av barnenkäten från ryska till svenska 
 
Добрый день! 
Мы, две студентки, работаем над сочинением. Нам нужна Ваша 

помощь. Мы будем будем очень рады если Вы заполните нам эти 
бумаги.  

Отвечайте искренно и достоверно, как Вы можете. Если Вы не 
понимаете вопроса спросите нас и мы Вам поможем. То что вы 
написали будем читать только мы и наш переводчик. 

Спасибо за помощь Стина и Сандра. 
 
Hej! 
Vi är två svenska studenter som ska skriva en uppsats. Vi behöver Er hjälp och skulle bli 
glada om Ni vill fylla i detta papper åt oss. 
Svara så ärligt och utförligt som Ni kan. Om Ni inte förstår frågan så kan Ni fråga oss om 
hjälp. Det Ni skriver kommer bara vi och vår tolk i Sverige att läsa.  
 
Tack för hjälpen!  
/Stina och Sandra 
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