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Migranter som faller helt eller delvis 
utanför samhällets skyddsnät 
– stöd i insatser för utsatta människor i Sverige

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter 
en katastrof, oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och 
lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt 
för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 
Vi gör ingen skillnad på personer och diskriminerar inte när det exempelvis gäller nationalitet, 
etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter.

Många förknippar Röda Korset med internationella insatser. Det som sällan nämns är både de 
stora och små insatserna som görs nationellt runt om i landet. 

Det finns redan många kretsar som ger stöd till migranter som på olika sätt faller utanför 
samhällets skyddsnät och inte kan få ens de mest basala behoven tillgodosedda. Många har inte 
råd att köpa mat, varma kläder eller mediciner och en del saknar tillgång till vård, skola, tak 
över huvudet m.m. Många söker sig inte heller till de offentliga myndigheterna för att få hjälp. 
Ofta saknas kunskap om vilka rättigheter man har. Brist på tillit eller rädsla för utvisning eller 
diskriminering i kontakten med det offentliga Sverige är vanligt.

Denna handbok syftar till att ge kretsar stöd i insatser för utsatta människor som befinner sig i 
Sverige. Materialet i handboken bygger på erfarenheter som har gjorts av olika kretsar runt om i 
landet som haft riktad aktivitet för dessa.

Formen för handboken bygger löst på det material som Folkrättskretsen i Stockholm tagit fram 
i projektet ”Adapost – övernattning för utsatta EU-medborgare” som ligger på Rednet och kan 
användas av kretsar med verksamhet riktad specifikt till EU-medborgare. 

Under vintrarna 2016/2017 och 2017/2018 bedrev Malmökretsen nattöppen värmestuga 
tillsammans med externa aktörer. Erfarenheter från dessa vintrar har också inkorporerats i denna 
handbok.
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1.1 Vem riktar sig handboken till?

Den här handboken riktar sig till kretsar som 
vill starta verksamhet för att stödja migranter 
som helt eller delvis faller utanför samhällets 
skyddsnät. Materialet kan även användas av 
kretsar som redan har påbörjat någon form 
av insats och vill ha tips och råd i sitt fortsatta 
arbete. 

Röda Korset gör och kan göra mycket för 
att ge konkret och handfast hjälp. Kretsen 
varken kan, eller behöver göra allt som 
krävs för att livet för dem som faller utanför 
samhällets skyddsnät ska bli helt normalt och 
som önskat. Däremot kan tydliga, praktiska 
insatser göras som kommer att kunna göra 
stor skillnad.

1.2 Handbokens upplägg 

Förhoppningen är att de olika stegen i 
handboken ska gå att följa och genomföra 
oavsett omfattningen och ambitionsnivån på 
insatsen. Verksamheter har ofta en cykel som 
omfattar förberedelse, genomförande och 
utvärdering. Här har innehållet inte delats 
upp på det sättet eftersom olika steg kan 
behöva genomföras mer än en gång under en 
verksamhetscykel. 

Samtidigt är varje stycke lagt i ungefär den 
ordning som en verksamhet kan utgå ifrån vid 
start. Har verksamheten redan kommit igång, 
kan handboken istället användas ungefär som 
ett uppslagsverk utifrån varje rubrik. 

1.3 Kom igång – Checklista  

Följande aspekter kan behöva tas hänsyn till 
innan verksamheten dras igång: 
• Tidsaspekten – hur länge kan insatsen 

göras, är det under en tidsbegränsad 
period eller som ordinarie verksamhet 
framöver? 

• Resursbehov, både personella och 

materiella – räcker de befintliga eller 
behöver det göras nyrekryteringar och 
inköp/insamlingar? 

• Lokaler – var ska verksamheten bedrivas? 
• Kostnader – vilka eventuella kostnader 

kan tillkomma och vad kommer det i så 
fall kosta? 

• Samverkan – finns det andra att 
samarbeta med för att nå ut brett och inte 
”dubbelarbeta”?  

1.4  Migranter som helt eller delvis faller 
utanför samhällets offentliga skyddsnät – 
vilka är de?  
 
I gruppen migranter som faller utanför 
samhällets skyddsnät ingår:
• Personer som fått avslag på asylansökan, 

men som av olika anledningar stannat 
kvar i Sverige men inte längre får stöd 
från Migrationsverket. Socialt och 
ekonomiskt utsatta EU-migranter/EES-
medborgare, tredjelandsmedborgare med 
uppehållstillstånd eller ställning som 
varaktigt bosatta i annat EU/EES-land.

• Personer som kommit till Sverige utan 
att någonsin ha registrerats av några 
myndigheter.

• Personer med olika typer av tillfälliga 
tillstånd som har gått ut t.ex. ett tillfälligt 
uppehållstillstånd, besöksvisum, 
arbetstillstånd eller uppehållstillstånd på 
anknytning till någon som redan bor i 
Sverige. 

• Barn till personer i någon av ovanstående 
nämnda grupper, som är födda i Sverige.

• Vissa asylsökande, till exempel 
åldersuppskrivna ensamkommande. 

 
1.5 Vad menas med papperslös?

Personer som sökt asyl i Sverige, fått avslag 
och sedan av olika anledningar stannat kvar 
i landet, benämns ofta som papperslösa. Det 
kan också avse personer som kommit till 

1. Introduktion
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Sverige utan att någonsin ha registrerats av 
svenska myndigheter. Att vara papperslös 
innebär inte att identitets-handlingar 
saknas, utan att personen saknar tillstånd 
att uppehålla sig i ett land. Begreppet 
papperslös ska heller inte blandas ihop med 
”statslös” som innebär att personen inte har 
medborgarskap i något land.

När det gäller EU-migranter som kommer till 
Sverige, ofta under begränsade perioder för 
att finna försörjning, har de vissa rättigheter. 
Majoriteten av de som kommer till Sverige 
är personer som redan är marginaliserade 
av samhället. En stor andel är romer, 
en grupp som tillhör samhällets mest 
diskriminerade och marginaliserade och som 
inte ens i sitt eget hemland har grundläggande 
medborgerliga rättigheter. Efter den tid de 
har laglig rätt att befinna sig i landet kan de 
anses vara papperslösa. Men det finns också 
tillfällen då de, trots laglig rätt att befinna 
sig här, inte har tillgång till de samhälleliga 
system som skyddar individer från social 
utsatthet.  
 
 
1.6 Vem har ansvar? 

Huvudansvaret för att bistå medborgare 
och personer med uppehållstillstånd som 
behöver hjälp med boende eller att få basala 
behov tillgodosedda, ligger hos kommunen. 
För asylsökande som fortfarande är kvar i 
asylprocessen ansvar Migrationsverket. Vad 
gäller migranter som helt eller delvis faller 
utanför samhällets skyddsnät (främst personer 
utan legal rätt att befinna sig i Sverige) bör 
ansvaret falla på staten och den offentliga 
sektorn. Samtidigt ser det i praktiken inte 
ut så, då humanitära organisationer inom 
civilsamhället tar ett stort ansvar. 

Det finns många kretsar runt om i landet 
som ger stöd till migranter som faller utanför 
samhällets skyddsnät. Röda Korset kan göra 
mycket för att ge konkret och handfast hjälp 
till dessa för att lindra och förhindra lidande. 

1.7  Rättigheter 

EU-medborgare har laglig rätt att befinna 
sig i Sverige under tre månader. Efter det har 
personen rätt att stanna om den arbetar, aktivt 
söker jobb och har en verklig möjlighet att 
få jobb, eller studerar. I lagens mening heter 
det att personen ska vara ekonomiskt aktiv. 
Man har också uppehållsrätt om det finns 
tillräckliga tillgångar för att själv försörja sig 
och sin familj. Dessutom krävs en heltäckande 
sjukförsäkring, något många fattiga EU-
migranter saknar.

EU-migranter och papperslösa över 18 år har 
rätt till tandvård och vård som inte kan anstå 
(se punkt 1.8), inklusive mödrahälsovård, vård 
vid abort och preventivmedelsrådgivning. 
När det gäller papperslösa barn (under 18 
år) gäller samma regler som för andra barn 
boende i Sverige, subventionerad vård och 
tandvård och tillgång till läkemedel. Barn 
har också rätt till skolgång, men de har inte 
skolplikt likt andra barn. 
 
 
1.8 Vård som inte kan anstå 

Vård som inte kan anstå är inte samma 
sak som akutsjukvård, men det är upp 
till behandlande vårdinrättning att göra 
bedömningen i för enskilda fall. Trots lagen 
ser vi att en del personer fortfarande inte får 
den vård de har rätt till eller att papperslösa 
inte vågar hävda denna rätt.

Vård som inte kan anstå är ett utvidgat 
begrepp och är mer inkluderande än akut eller 
omedelbar vård. 

Det innefattar: 
• Vård och behandling (inklusive 

följdinsatser) av sjukdomar och skador 
där även måttlig fördröjning kan innebära 
allvarliga följder för patienten. 

• Vård som ges för att motverka ett mer 
allvarligt sjukdomstillstånd. 

• Vård för att undvika omfattande vård och 
behandling. 

• Vård för att minska användningen 
av mer resurskrävande akuta 
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behandlingsåtgärder. 
• Vård för personer med särskilda behov 

bör bedömas särskilt omsorgsfullt (tortyr, 
allvarliga övergrepp, trauma). 

• Hjälpmedel vid funktionshinder om inte 
patienten kan få tillgång till det på annat 
sätt. 

Det är upp till behandlande läkare eller 
tandläkare att i varje enskilt fall avgöra vilken 
vård som kan anstå eller inte.

1.9 Hemlöshet som ett synligt tecken på 
utsatthet 

Under de senaste åren har antalet hemlösa 
ökat i Sverige. Det finns personer som 
lever i olika former av hemlöshet i nästan 
hela landet. Enligt Socialstyrelsens senaste 

kartläggning, där färre kommuner än vanligt 
deltog, beräknades drygt 33 250 personer leva 
i hemlöshet, enligt Socialstyrelsens definition, 
under vecka 14, 2017. I dessa siffror ryms inte 
alla som i praktiken faktiskt är hemlösa. Till 
exempel EU-migranter och papperslösa ingår 
inte i statistiken – grupper som Röda Korsets 
kretsar i allt större utsträckning möter. 

Som hemlös beror tillgången till härbärgen 
och sovplatser inomhus på var personen 
kommer ifrån. EU-migranter har ofta inte 
rätt till de härbärgen som svenska kommuner 
tillhandahåller, men ibland finns det särskilda 
insatser och härbärgen hänvisade. För 
papperslösa finns inte någon självklar rätt att 
få hjälp med boende, men i vissa kommuner 
förekommer det att stöd ges, framförallt till 
barnfamiljer. 

Foto Marie Sparréus
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!
2. Genomförande 

2.2 Undersök behov 

Innan en ny verksamhet startas, fundera 
på om någon hjälp finns att få genom 
redan befintliga verksamheter. Om ja, hur 
ska man i så fall gå tillväga för att nå dem? 
Om verksamheterna inte räcker till för 
att stödja målgruppen, fundera på vilka 
andra verksamheter som kan bedrivas för 
att möta behoven. 
Undersök också vilka insatser som redan 
görs på orten. Vad gör kommunen och 

vad gör andra organisationer? Finns det 
redan andra insatser kan det vara bra att 
prata med de ansvariga för att undersöka 
vilka behov som finns i målgruppen. 
Kanske går det också att ge stöd via dessa 
verksamheter istället för att starta egen? 

Utifrån ovanstående, fatta därefter beslut i 
kretsstyrelsen om den verksamhet som ska 
startas, med utgångspunkt i vilka behov 
som behöver tillgodoses.

Exempel på verksamheter som kan bedrivas 
är:
• Mötesplatser – Erbjud lokaler där 

personer kan få sköta sin personliga 
hygien och/eller tvätta sina kläder, gärna 
båda. Många har ingen möjlighet att 
regelbundet tvätta eller duscha, så även 
om det bara skulle vara öppet någon 
gång i veckan kan det vara till hjälp. 
Tillhandahåll en plats där det finns 
tillgång till datorer och internet som 
kan underlätta för människor att hitta 
långsiktiga lösningar t.ex. genom att söka 
jobb eller bostad. Även möjlighet att ladda 
mobilen eller få tillgång till fritt wifi kan 
vara ett sätt att underlätta. Det kan vara 
bra att ha några frivilliga, gärna med 
kunskaper i andra språk, som kan bistå 
med hjälp.

• Mat – Upprätta soppkök eller dela ut mat. 
Det kan vara både lagad mat, smörgåsar, 
varm dryck eller matkassar för dem som 
själva har möjlighet att laga mat på annan 
plats. Tänk på att det vid hantering av mat 
kan finnas en del regler och föreskrifter 
som ni behöver förhålla er till. 

• Material – Dela ut materiella saker som 
personerna kan behöva, exempelvis kläder 
och skor efter säsong, rena underkläder 
och strumpor, hygienartiklar, filtar, 
liggunderlag, tält, kontantkort, mobiler 
m m. Gör en behovslista efter samråd 
med personerna själva. Det är ingen idé 
att samla in saker det inte finns behov av. 
Tänk också på att det kan finnas barn i 
utsatthet och att de kan ha andra behov 
än vuxna, för att till exempel kunna leka 
eller fortsätta gå i skolan. 

Samtliga Rödakors- och rödahalvmåne-
föreningar arbetar efter sju gemensamma 
grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet 
– Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – 
Enhet – Universalitet.

2.1 Grundprinciperna 
på en minut

Röda Korsets uppdrag är att förhindra 
och lindra mänskligt lidande 
(humanitet). Vi gör ingen skillnad på 
personer – vi diskriminerar inte när det 
gäller nationalitet, etnicitet, religion, 
samhällsställning eller politiska åsikter 
(opartiskhet). Vi tar heller inte ställning 
i konflikter eller meningsskiljaktigheter 
(neutralitet). Röda Korset är självständigt 
och kan inte styras, vi samråder och 
samverkar med andra, om dessa 
accepterar att vi arbetar utifrån våra 
grundprinciper (självständighet). Att 
engagera sig i Röda Korset är frivilligt 
– att ta emot hjälp från Röda Korset 
är också frivilligt (frivillighet). I varje 
land kan det endast finnas en nationell 
förening, vi är Svenska Röda Korset 
(enhet). Vi tillhör en världsomfattande 
rörelse där vi hjälper varandra 
(universalitet).
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• Rådgivning och information – Se till att 
rådgivning och hjälp med hänvisning 
till andra samhällstjänster och -aktörer, 
särskilt sjukvård, tandvård och sociala 
myndigheter finns att få. Förbered 
listor med kontakter och adresser på 
organisationer som erbjuder rådgivning 
eller praktiskt stöd. Det är bra om 
informationen finns på flera språk. Alla 
kan inte svenska eller engelska.

 
2.3 Tidsomfattning 

När det gäller insatser för utsatta människor 
kan det vara extra viktigt att tänka på hur 
länge verksamheten ska fortgå. Tidsbegränsade 
aktiviteter kan vara motiverade i förhållande 
till exempelvis säsong, men i regel är det bättre 
att kunna erbjuda långsiktigt stöd. Långsiktigt 
stöd behöver inte per automatik innebära att 
verksamheten ska bedrivas många gånger 
i veckan, utan snarare att den bedrivs med 
regelbundenhet. Hellre en gång i månaden utan 
bestämt slutdatum än fem gånger i veckan och 
att det sen avslutas abrupt pga. resursbrist. 

2.4 Säsongbetonad verksamhet

Det kan finnas tillfällen då det är nödvändigt 
att starta och bedriva verksamhet utifrån ett 
säsongsbetonat behov, till exempel en kall 
vinter eller väldigt varm sommar. I dessa 
lägen kan man behöva dra igång en mer akut 
och snabb insats och får då vara lite mer 
pragmatisk för att få igång något vettigt med 
kort varsel. 

Aspekter att ta hänsyn till då kan vara:
• Vilka säsongspecifika behov behöver 

tillgodoses? Behövs det till exempel varma 
filtar och kläder eller snarare möjlighet till 
skydd från värme och sol?

• Vilka andra organisationer har 
verksamheter? Går det att samverka eller 
samarbeta på något sätt för att göra en 
insats med större inverkan? 

• Vad planerar kommunen? Går det att 
samverka? 

• Finns det befintliga verksamheter, i egen 
regi eller hos andra aktörer, som kan 
stärkas av kretsen istället för nystart?

• Kan allmänheten hjälpa till, exempelvis 
genom att skänka pengar eller artiklar som 
kan användas för att stötta verksamheten?

• Kan kretsens lokaler komma till 
användning för att erbjuda skydd mot 
värme eller kyla? 

2.5 Samverkan med andra organisationer 

Börja med att bestämma om insatsen ska 
genomföras i samverkan med andra kretsar 
eller organisationer och i så fall hur denna 
samverkan ska genomföras. Gör en översikt 
av andra organisationer som kan tänkas vara 
intresserade av att bidra eller samverka och 
bjud in dem till ett möte för att ge¬mensamt 
diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut. 

Samverkan kan ske inom flera områden, såsom 
insamling av material eller rekrytering av 
frivilliga. Genom samverkan med exempelvis 
rödakorskretsar i andra kommuner kan 
insamling av kläder och filtar underlättas. 

Delmoment där andra aktörer kan involveras 
kan vara: 
• Insamling av kläder, madrasser, mat, 

hygienartiklar m.m. Kolla exempelvis med 
andra rödakorskretsar, hotell, scoutkårer, 
Lionsföreningar, matbutiker och varuhus.

• Lokaler. Kolla med religiösa församlingar, 
scoutkårer, bygdegårdar, Rotary, Folkets 
hus m.fl.

• Frivilliga. Kolla med andra 
rödakorskretsar, lokalföreningar inom 
andra frivilligorganisationer, religiösa 
församlingar, gräsrotsorganisationer och 
stora företag. 

• Transport (till exempel av mat, målgruppen 
eller material). Kolla med lokala 
flyttfirmor eller taxibolag, andra sorters 
transportföretag och scoutkårer.

2.6 Definiera målsättningen

Definiera vad målsättningen ska vara. Vad 
det är som ska kunna erbjudas och i vilken 
omfattning ska det ske? Målsättningen bör 
besvara frågor som på ett tydligt sätt definierar 
insatsen. 
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Ett exempel på en sådan målsättning kan 
beskrivas med det Adapostinsatsen bestämde 
sig för att kunna erbjuda: 
• Två lokaler
• Åtta sovplatser per lokal
• Två nätter i veckan
• Under tre månaders tid (1 december-28 

februari)

Det underlättar att ha fastställt målsättningen 
vid beräkning av hur många frivilliga som 
behöver engageras. Det gör det också lättare 
att kommunicera vilka förväntningar ni 
ställer på de frivilliga och de organisationer ni 
samarbetar med, i form av tid för arbetsinsats 
och under vilken period. 

2.7 Lokaler 

Hur kan lokalerna användas på bästa sätt? 
Kan verksamheten bedrivas tillsammans med 
andra organisationer eller med kommunen? 
Kan kretsens lokaler lånas ut till andra som 
kan driva verksamhet när de inte används? 
Den lokal som används är en central del i 

genomförandet. Behövs andra lokaler eller 
går den tänkta verksamheten att genomföra i 
de lokaler som finns? Ska till exempel kläder 
och förnödenheter delas ut, kanske det kan 
göras från befintlig mötesplats. Handlar det 
om värmestuga/härbärge under natten behövs 
andra typer av lokaler. Beroende på vilken typ 
av verksamhet som ska bedrivas behövs olika 
tillstånd från kommunen. Det är viktigt att 
brandföreskrifter och bygglov följs. 

Målsättningen påverkas också av tillgång till 
lokaler för verksamheten. Lokalens storlek, 
lokalisering i staden och vilka tider på dygnet 
ni har tillgång till lokalen påverkar vilken typ 
av verksamhet som kan bedrivas. 

Om tillgång till externa lokaler behövs 
är det viktigt att på ett tidigt stadium 
kontakta organisationer som kan erbjuda 
ändamålsenliga lokaler. Kyrkor och andra 
religiösa samfund kan ha lokaler som går att 
låna eller hyra för att bedriva verksamheter 
som kräver större ytor. Även scoutkårer, 
studieförbund, fritidsgårdar, hembygdsgårdar, 

Foto Karin Tengby
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klubbstugor och Folkets hus kan tillfrågas. 

Om lokal ska lånas från någon annan 
organisation, tänk på att verksamheten inte 
bör påverka den verksamhet som genomförs i 
lokalerna övrig tid. Kom överens om vilka tider 
ni har tillgång till lokalen och var noga med att 
lämna lokalen vid den fastställda tiden i sådant 
skick att den kan användas direkt (så att ingen 
ytterligare städning eller iordningsställande är 
nödvändigt). 

Oavsett vilken lokal som används behöver 
en lokalansvarig utses. Den lokalansvarige 
ansvarar för att det finns rutiner för nycklar, 
larm och utrymning och att frivilligledaren och 
de frivilliga känner till rutinerna.

Om lokal ska lånas eller hyras av en annan 
organisation är det bra att tänka på följande:
•  Ta kontakt i god tid och var tydliga 

med ert syfte med förfrågan.
• Tydliggör hur länge och under vilka tider 

lokalen behövs.
• Kom överens om hur nycklar och larm ska 

hanteras. 
• Fastställ vem som är lokalansvarig från den 

lokalägande organisationen respektive er 
verksamhet, så att kommunikationen blir 
smidig.

• Bestäm hur löpande kontakter ska skötas
• Ha ett förberedande möte inför första 

verksamhetstillfället.  

2.8 Målgrupp

När ni sätter ambitionsnivån för er insats bör 
ni fundera igenom vilka målgrupper ni ska 
kunna ta emot. Ska ni avgränsa målgruppen till 
endast en grupp eller ska fler vara välkomna?  

Inom Röda Korset exkluderas inte människor 
från att komma till de verksamheter som drivs, 
men att ha en bild av vilka insatsen i första 
hand ska rikta sig till gör att verksamheten 
kan utformas på ett bättre sätt. Vid planering 
av verksamheten är det bra om målgruppen 
själva kan tillfrågas och involveras så att 
insatsen möter behov som faktiskt finns och 
inte baseras på gissningar. Det är inte alltid 
möjligt att göra målgruppen delaktig under 
förberedelsefasen, men när verksamheten är 
igång bör den däremot alltid tillfrågas och 
involveras. 

2.8.1 Genus och Mångfald
I alla insatser som syftar till att tillgodose 
grundläggande humanitära behov ska särskilt 
sårbara grupper och deras behov beaktas. Det 
kan vara minoritetsgrupper, barn, kvinnor 
eller HBTQ-personer. Alla insatser ska följa 
våra riktlinjer gällande mångfald, genus och 
delaktighet och befintliga checklistor och 
verktyg ska användas för att kvalitetssäkra 
insatserna utifrån dessa perspektiv. Se policys 
och checklista för genus och mångfald på 
Rednet.

2.9 Finansiering

Det är alltid svårt att beräkna vad en 
insats kommer att kosta, men gör en 
budgetkalkyl utifrån de fasta kostnaderna 
(t.ex. lokalkostnader) och gör sen 
kvalificerade gissningar kring övriga kost-
nader (t.ex. transporter, mat). Var generösa 
i beräkningarna, saker och ting kostar ofta 
mer än väntat, men beror förstås också på hur 
många andra som stöttar er verksamhet. 
Generellt är det en bra idé att ta kontakt med 
kommunen eller andra offentliga aktörer för 
att diskutera möjligheter för finansiering. 
Tänk dock kreativt när det gäller behovet av 
finansiering. Kanske kan kommunen stå för en 
lokal att vara i, lokala restauranger och caféer 
skänka överflödig mat och kring¬liggande 
kretsar bidra med frivilliga och material?

2.10 Roller och ansvar 

Lägg tid på att tydliggöra ansvarsfördelningen 
och sätt upp en organisation, det betalar sig vid 

De målgrupper som kan  tänkas vara 
aktuella för denna typ av insatser är:

• EU-migranter.
• Papperslösa. 
• Ensamkommande barn och unga.
• Asylsökande. 
• Hemlösa.
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genomförandet. Kommunikationen underlättas 
om det är tydligt vem som är ansvarig för olika 
moment i insatsen. 

Exempel på planering och ansvarsområden 
som kan behöva beslutas om är: 
• Möten – bestäm dagar och tider för 

löpande avstämningsmöten och vem som 
kallar till mötena.

• Lokaler – utse en lokalansvarig att ha 
kontakt med under hela insatsen.

• Material och transporter – hur ska inköp 
eller införskaffande av material och mat, 
samt transport av detta till respektive lokal 
lösas?

• Frivilliga – hur ska frivilliga rekryteras och 
hur ska hålla kontakt med dem hållas inför, 
under och efter insatsen?

• Målgruppen – vem eller vilka ska ansvara 
för att nå målgruppen? Uppsökande och 
förtroendeskapande verksamhet kan 
krävas för att kunna nå fram. Det räcker 
inte alltid att bara starta en verksamhet, 
det krävs ofta en insats för att få dit de 
personer som är i behov av stödet också. 

Inspiration till sätt att kommunicera med 
målgruppen när de väl finns på plats finns 
från Adapost-projektet, se Rednet. 

• Extern kommunikation – utse någon som 
ansvarar för kommunikationen utåt, t.ex 
gentemot kommunen eller journalister. 

2.11 Rekrytering av frivilliga

Påbörja rekryteringen av frivilliga i ett tidigt 
skede. När beslut tagits på vad insatsen på 
ett ungefär ska innebära, kan rekryteringen 
starta, även om inte alla detaljer är klara. Kalla 
till ett informationsmöte för alla intresserade. 
Var tydliga med vad det kommer innebära att 
bli frivillig och vilka förväntningarna är i den 
kommande insatsen. 

Punkter som kan tas upp är:
• Vad de frivilliga behöver ha för bakgrund 

och förkunskaper om några sådana krävs.
• Verksamhetens tidsomfattning – hur länge 

kommer insatsen att hålla på (om det inte 
är tänkt som en fortlöpande verksamhet)?

• Hur många timmar förväntas de frivilliga 

Foto Marie Sparréus
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ställa upp varje vecka? Kan man vara 
frivillig utan att stå på schema? 

• Vilka olika roller/funktioner/
ansvarsområden som finns i uppdraget. 

• Vilken målgruppen är och lite 
grundläggande information om den. 

Som alltid är det bra att utse frivilligledare 
för verksamheten redan i ett tidigt stadium. 
Frivilligledaren/-ledarna får gärna vara utsedda 
till det första informationsmötet så de kan 
komma och presentera sig. 

2.12 Utbildning av frivilliga 

För att frivilliga ska känna sig trygga med sitt 
uppdrag, bör de ha gått grundkurserna och
"Röda Korskunskap" och ”Att vara frivillig” 
innan påbörjat uppdrag. Kretsen kan anordna 
kurserna för att ge de frivilliga möjlighet att 
lära och reflektera i grupp, men de frivilliga kan 
också själva tillgodose sig kunskaperna genom 
att gå e-kurserna som ligger på Rednet.  

Utöver grundkurserna kan det vara bra att 
erbjuda de frivilliga ytterligare kunskaper och 
kurser för att kunna hantera verksamheten 
på ett bra sätt. En rekommendation är att 
frivilliga ges möjlighet att gå en första hjälpen-
utbildning. Det finns flera olika varianter som 
erbjuds via Utbildningsenheten, men ”Första 
hjälpen för alla” kan rekommenderas. Det ökar 
känslan av trygghet för frivilliga och kan vara 
en stor tillgång om något händer. 

Vid insatser som involverar människor i stor 
nöd behöver frivilliga få verktyg i psykosocialt 
stöd.

2.13 Scheman och dokumentation

För att underlätta schemaläggning för insatsen 
kan verktyg såsom Google Drive, Sign up 
eller DropBox vara till stor nytta. Här kan 
interaktiva scheman, där de frivilliga själva kan 
skriva in sig på tillgängliga pass, läggas upp. Ett 
exempel på hur ett schema kan se ut finns på 
Rednet, se nedan avsnitt 4 Bilagor.

I dessa verktyg kan även kontaktlistor och 
praktiska instruktioner till de frivilliga läggas 

upp. På så sätt har de lätt tillgång till dokument 
och telefonnummer. Det kan också vara en 
bra plats att förvara anmälningsblanketter till 
första hjälpen-kurser, relevant vidareläsning 
m.m. Tänk dock på att det med anledning av 
dataskyddsförordningen GDPR (The General 
Data Protection Regulation) finns regler kring 
hur personuppgifter får förvaras och hanteras. 

En rekommendation är att löpande 
dokumentera insatsen, genom att be de 
frivilliga fylla i en gemensam loggbok efter varje 
genomfört pass. Loggboken kan innehålla såväl 
praktiska detaljer som materialinköp och frågor 
kring insatsen samt ärenden som behöver följas 
upp vid senare pass. Det kan också vara en 
bra plats för att föra statistik över hur många 
deltagare som kommit till verksamheten. 

2.14 Regelbundna avstämningar och 
behovsanalyser

Behoven förändras ibland. För att inte fastna i 
gamla hjulspår bör verksamheten med jämna 
mellanrum ses över för att säkerställa att det 
som görs fortfarande tillgodoser aktuella behov. 
Se därför till att både ha en dialog med dem ni 
riktar er till och med de frivilliga för att se om 
verksamheten behöver förändras.

2.15 Kommunikation

Löpande kommunikation med de frivilliga 
inom verksamheten kan med fördel ske genom 
att med jämna mellanrum skicka ut e-post 
med information om status i insatsen, behov av 
frivilliga för kommande tillfällen samt andra 
behov som exempelvis insamling av kläder.

Att starta en Facebook-sida för insatsen är 
ett annat bra sätt att löpande informera såväl 
frivilliga som allmänheten om arbetet. Ett sätt 
att värva fler frivilliga, eller att uppmärksamma 
sakfrågan, kan också vara att dela artiklar och 
andra organisationers arbete på området. 
Här gäller det dock att vara försiktig. 

Saker som kan vara bra att ta i beaktande är: 
• Bör Facebook-gruppen vara offentlig eller 

privat? Synlighet kan ha fördelen att det 
kan locka nya frivilliga, men det kan också 

https://rednet.redcross.se/Verktyg-och-stod/kurser/Vara-Kurser/Introduktion-Att-vara-frivillig1/
https://rednet.redcross.se/Verktyg-och-stod/kurser/Vara-Kurser/Introduktion-Att-vara-frivillig1/
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leda till oönskad uppmärksamhet i form 
av ifrågasättanden, hatkommentarer eller 
personliga påhopp.

• Är informationen som ska läggas ut 
lämplig för att spridas offentligt? Bilder på 
individer och personlig information får till 
exempel inte delas offentligt hur som helst. 

• Kommer innehållet kunna missbrukas av 
obehöriga? 

• Kan inlägg leda till särskilda risker? Att 
arbeta med utsatta människor, speciellt 
sådana som inte har svenskt ursprung, 
kan ibland leda till att verksamheter 
utsätts för hat och hot. På Rednet finns 
ett beredskapsmaterial för att kunna 
hantera främlingsfientliga och rasistiska 
handlingar som kan vara bra att gå igenom 
med alla frivilliga, se nedan avsnitt 4 
Bilagor. Det kan också innebära onödig 
uppmärksamhet från myndigheter som 
har ett annat uppdrag än vi har på Röda 
Korset.  

2.16 Säkerhet

I alla verksamheter är det viktigt att ha ett 
säkerhetstänk, men kanske ännu viktigare 
när stödet riktar sig till migranter som faller 
utanför samhällets skyddsnät. När det gäller

dessa, men även andra utsatta grupper, finns 
det anledning att iaktta extra försiktighet 
både vid planering och genomförande av en 
aktivitet. 

På Rednet finns säkerhetsguiden ”Var försiktig” 
som kan användas som ett förebyggande 
verktyg för att förbättra säkerheten och 
välbefinnandet för rödakorsare och de personer 
vi ger stöd till. Utifrån guiden kan kretsen 
skapa en säkerhetsrutin som kan förebygga 
incidenter före, under och efter en insats.

2.17 Hänvisningslista 

När verksamhet bedrivs för utsatta människor 
är det viktigt att vara tydlig med avgränsningar 
i uppdraget. Det kommer alltid finnas behov 
som inte kan mötas av verksamheten. Ett sätt 
att underlätta för de frivilliga i situationer där 
behoven inte kan tillgodoses, är att skapa en 
hänvisningslista på vart människor kan vända 
sig när de är i behov av ytterligare stöd. Ett 
exempel på hänvisningslista för akut hjälp finns 
på Rednet. se nedan avsnitt 4 Bilagor. Tänk på 
att det kan komma personer som inte tillhör 
den grupp som verksamheten riktar sig till och 
då behöver även dessa personer kunna få tips 
och råd om vart de kan vända sig för att få 
stöd.

Foto Marie Sparréus

https://rednet.redcross.se/PageFiles/135148/S%C3%A4kerhetsguide_var%20f%C3%B6rsiktig_v5.pdf
https://rednet.redcross.se/Documents/H%c3%a4nvisningslista_%20exempel%20fr%c3%a5n%20Malm%c3%b6.pdf
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3. Viktiga 
kontaktuppgifter 
(kan även läggas till i den ovan nämnda 
hänvisningslistan):

Migrationsrådgivningen 
bemannas av både migrationsrådgivare 
och migrationsrättsjurister. Dit kan både 
allmänheten och kretsar ringa angående:
• Efterforskning av anhöriga som kommit 

ifrån varandra på grund av krig/konflikt, 
flykt eller naturkatastrof. 

• Rödakorsmeddelanden.
• Intyg om fångenskap.
• Rådgivning i asylärenden och 

familjeåterföreningsärenden. 
• Resestöd vid familjeåterförening.
• Vägledning och stöd vid frivilligt 

återvändande. 
• Information som kan användas vid 

påverkansarbete.

Teltid tisdag–torsdag kl. 09.30–12.00 
Tel 020-415 000

Migrationsrådgivningens visitkort finns på fyra 
språk och går att beställa i föreningsbutiken. 
Dela gärna ut dessa i era verksamheter. Det 
finns också informationsaffischer man kan 
sätta upp. 

Vårdförmedlingen för papperslösa 
kan hjälpa till med att ordna tid på vårdcentral, 
hitta närakut eller akutmottagning. De 
kan också ge information om den lag som 
ger papperslösa migranter rätt till viss 
subventionerad sjukvård. Hit kan allmänheten 
också ringa. 

Öppettid måndag–torsdag kl. 09.30–11.30 
Tel 020-211 000 (kostnadsfritt) 
eller 0709-40 67 23 (endast SMS)
E-post papperslos@redcross.se
Besöksadress Hornsgatan 54, Stockholm

Infoservice 
svarar på frågor från både kretsar 
och allmänheten. Infoservice kan till 
exempel hjälpa till med uppdatering 
av Redy, rekryteringsdatabasen och 
kommunhemsidorna. 

Teltid vardagar kl. 08.00–16.00 (lunchstängt 
12.00–13.00) på 0771-19 95 00
E-post info@redcross.se 

Tjänsteman i beredskap (TiB) 
Förtroendevalda eller frivilliga kan kontakta 
TiB om det händer något akut och stöd behövs 
eller att hantera situationen.

Jourtel dygnet runt  
Tel 08-452 46 50
E-post tib@redcross.se 
 
Falck Health Care 
Du som förtroendevald eller frivillig kan få 
samtalsstöd vid behov. Du har möjlighet att få 
upp till tre avlastande samtal med kvalificerade 
socionomer som har bred kompetens och 
som är vana att hantera alla möjliga typer av 
samtal. 

Teltid varje dag kl 08.00–21.00 
Tel 08-406 67 17
Uppge ”Röda Korset” och koden ”Volontär”. 
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4. Bilagor
Som bilagor till denna handbok hittar du även 
följande stödmaterial: 
• Mall för schema till frivilliga  

(se rutan i högerkolumnen)
• Information om försäkring för frivilliga inom 

Röda Korset 
• Mall för utvärderingsenkät  

(se rutan högerkolumnen)
• Hänvisningslista – ett exempel från Malmö
• Informationsblad: Hur kan jag som 

rödakorsare reagera på rasistiska 
kommentarer eller situationer?

• Rätt till vård – ett kortfattat stöd 
 

https://rednet.redcross.se/Verksamheter/Flyktingarbete/Motesplats-for-papperslosa-och-EU-migranter-i-Stockholm/
https://rednet.redcross.se/Documents/Verksamheter/Flykting_och_migranter/MUSS/BILAGA%202-%20Information%20om%20f%c3%b6rs%c3%a4kring%20f%c3%b6r%20frivilliga%202019.pdf
https://rednet.redcross.se/Documents/Verksamheter/Flykting_och_migranter/MUSS/BILAGA%202-%20Information%20om%20f%c3%b6rs%c3%a4kring%20f%c3%b6r%20frivilliga%202019.pdf
https://rednet.redcross.se/Verksamheter/Flyktingarbete/Motesplats-for-papperslosa-och-EU-migranter-i-Stockholm/
https://rednet.redcross.se/Documents/Verksamheter/Flykting_och_migranter/MUSS/BILAGA%204-%20H%c3%a4nvisningslista,%20ett%20exempel%20fr%c3%a5n%20Malm%c3%b6.pdf
https://rednet.redcross.se/Documents/Verksamheter/Flykting_och_migranter/MUSS/BILAGA%205-%20Hur%20kan%20jag%20reagera%20p%c3%a5%20rasistiska%20kommentarer,%20uppdaterad.pdf
https://rednet.redcross.se/Documents/Verksamheter/Flykting_och_migranter/MUSS/BILAGA%205-%20Hur%20kan%20jag%20reagera%20p%c3%a5%20rasistiska%20kommentarer,%20uppdaterad.pdf
https://rednet.redcross.se/Documents/Verksamheter/Flykting_och_migranter/MUSS/BILAGA%205-%20Hur%20kan%20jag%20reagera%20p%c3%a5%20rasistiska%20kommentarer,%20uppdaterad.pdf
https://rednet.redcross.se/Documents/Verksamheter/Flykting_och_migranter/MUSS/BILAGA%206-%20R%c3%a4tt%20till%20v%c3%a5rd,%20folder,%20uppdaterad%20mars%202019.pdf
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Egna anteckningar
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Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm

telefon 08-452 46 00, e-post info@redcross.se, www.redcross.se


