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Detta dokument är en sammanställning av urval av information som kan vara av värde att 

känna till vid insatser för eller i möten med människor drabbade av kriget i Ukraina.  

Delar av materialet är inhämtat från myndigheter och andra externa parters hemsidor. 

Önskas mer information finns hänvisning med länk till respektive hemsida. Andra delar är 

framtaget internt eller i samverkan med partners.  

Vid frågor vänligen kontakta Ida Storm Mukwana, Programkoordinator Sverige; 

ida.storm.mukwana@erikshjalpen.se eller 072-236 66 02 

 

Glöm ej att i mötet med människor på flykt,  

likväl som med andra, kan du göra mer intryck än vad du tror.  

Kanske kan språket ses som en barriär men glöm ej att ett välkomnande 

leende eller vänlig gest kan säga mer än tusen ord.  

 

Senast uppdaterat 2022-06-10  

  

  

mailto:ida.storm.mukwana@erikshjalpen.se
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Migrationsprocess, tillstånd och rättigheter 

Ukrainska medborgare kan vistas i Sverige utan tillstånd i 90 dagar 
Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det betyder att en ukrainsk 
medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass (innehållande foto och 
fingeravtryck) vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. 

Ukrainska medborgare som saknar biometriskt pass har rätt att resa in och vistas i Sverige i 
90 dagar med ett Schengenvisum.  

Om du inte behöver visum för att resa till Sverige - Migrationsverket 

Uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv 
Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i 

Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. 

Direktivet gäller om du 

• är ukrainsk medborgare och har bott i Ukraina, eller 

• har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina, eller 

• är medföljande familjemedlem till någon av de två ovanstående. 
 

Om du har ett pass eller andra id-handlingar som visar att du tillhör en av dessa grupper ska 
du visa upp dem när du ansöker om skydd. 

Du kan ha rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet om du kom till Sverige den 30 oktober 
2021 eller senare, och du inte redan har ett uppehållstillstånd som gör att du kan folkbokföra 
dig i Sverige. 

Om du inte uppfyller de här kraven men ändå behöver skydd i Sverige kan du i stället ansöka 
om asyl. Det gäller till exempel dig som kom till Sverige före den 30 oktober 2021, och dig 
som flytt från kriget i Ukraina men inte tillhör någon av persongrupperna i listan ovan. 

Allmän kring ansökan 
Du måste befinna dig i Sverige för att ansöka enligt massdirektivet. 
Du kan registrera din ansökan på webben eller genom att besöka Migrationsverket 
personligen. Du som ansöker i e-tjänsten och har ordnat ditt boende på egen hand behöver 
inte besöka Migrationsverket förrän efter beslut. Du som behöver hjälp med boende måste 
besöka Migrationsverket personligen, men gör gärna en ansökan i e-tjänsten innan besöket 
så kan myndigheten hjälpa dig fortare.  

Följande av Migrationsverkets kontor tar emot ansökningar enligt massflyktsdirektivet:  

• Boden 

• Göteborg-Kållered 

• Malmö 

• Norrköping 

• Stockholm-Märsta 

• Stockholm-Sundbyberg 

• Sundsvall  

(enl. MV:s hemsida 2022-06-10) 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Besoka-Sverige/Om-du-inte-behover-visum-for-att-resa-till-Sverige.html
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Notera att du inte kan boka tid för att lämna in din ansökan eller få hjälp med boende eller 

ekonomiskt stöd. 

Efter inlämnad ansökan finns fortfarande en del registreringar och kontroller som 

Migrationsverket behöver utföra innan de kan fatta formellt beslut. Den processen beräknas 

ta några dagar.  

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet.  

Du som ansökte via e-tjänsten och inte har lämnat foto och fingeravtryck i samband med din 

ansökan måste komma till Migrationsverket innan myndigheten kan ta fram ett 

uppehållstillståndskort ( UT-kort) åt dig. Du får mer information om hur det går till i samband 

med ditt beslut. 

När UT-kortet är klart kommer Migrationsverket att skicka kortet till dig med post, eller 

kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket 

om du byter adress. 

På UT-kortet framgår det att du har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd, samt att du 
omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och har rätt att arbeta. 

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket 

Lagen om mottagande av asylsökande  
Personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av lagen 
om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).  

Det innebär att de har rätt till:   

• boendeplats genom Migrationsverket (man får inte välja ort) 

• att arbete i Sverige om man är över 16 år 

• skolgång för barn 

• att söka grundläggande vård 

• visst ekonomiskt bistånd i form av dagersättning och möjligen särskilt bidrag.   

Boende  
Migrationsverket har skyldighet att bistå med boendeplatser för vuxna och familjer. 

Ensamkommande barn ska anvisas till en kommun som ansvarar för att ordna boende. 

Som vuxen kan du välja att ordna ditt boende på egen hand eller få hjälp med boende av 
Migrationsverket. 

Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du betala hyran själv. Kom ihåg att 
meddela Migrationsverket din adress om du ordnar ditt boende på egen hand. Observera att 
Migrationsverket har en lista över bostadsområden med sociala och ekonomiska utmaningar. 
Den som väljer att bo i ett sådant område kan förlora rätten till ekonomiskt stöd från 
Migrationsverket. 

Via länken nedan kan du ta reda på om den adress som du vill flytta till ligger i ett område 
som kan påverka din rätt till ersättning från Migrationsverket.  

Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Ansok-om-skydd-enligt-massflyktsdirektivet.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Efter-beslut-om-uppehallstillstand-enligt-massflyktsdirektivet.html
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Boende via offentliga upphandlingar 

Det är många privatpersoner som kontaktar Migrationsverket med erbjudanden om rum och 

boendeplatser. Civilsamhällets engagemang är viktigt, men Migrationsverket har inte 

möjlighet att förmedla privatpersoners bostäder. Bostäder via Migrationsverket sker via 

offentliga upphandlingar.  

Arbete  
Beviljas man uppehållstillstånd enligt massflyktingdirektivet har man rätt att arbeta i Sverige 
om man är över 16 år. Personer som fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet blir dock 
inte folkbokförda och har därmed inte rätt till ett personnummer. Däremot kan man ansöka 
om ett svenskt samordningsnummer. Det kan underlätta i kontakter med arbetsgivare, bank, 
myndigheter, med flera.  

Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina | Skatteverket 

Kollektivavtal  

Företag som är bundna av kollektivavtal ska tillämpa avtalets regler på samtliga anställda 

som täcks av avtalet och därför även personer som nu har flytt Ukraina och har fått ett 

tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd.  

Skola och förskola 
Alla barn har rätt att gå i skolan enligt massflyktdirektivet. Skolan är gratis. Efter att man 

har registrerat en ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket ska man kontakta den 

kommun där man är bosatt så ordnar de med en plats i skolan för barnet. Skolplats ska 

erbjudas så snart det är lämpligt, dock senast en månad efter ankomst till Sverige.   

Barn från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen 

som bosatta i Sverige. De har samma rätt till utbildning som asylsökande barn, vilket också 

innebär att de har rätt till förskola. Förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader från dess 

att anmälan lämnats in. Barn med extra behov ska erbjudas plats skyndsamt.  

Nyanlända barns rätt till utbildning - Skolverket 

Hälso- och sjukvård 
Vuxna personer över 18 år som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 
massflyktsdirektivet har rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan 
vänta. Det är sjukvården som bestämmer vilken vård som inte kan vänta. Vuxna 
massflyktingar har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, 
mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma 
sjukdomar sprids). Man ska också ges erbjudande om gratis hälsoundersökning. Vid 
hälsoundersökningen får man råd om hälsofrågor, erbjudande om provtagningar och 
information om hälso- och sjukvården i Sverige. 

Genom att visa upp sitt UT-kort betalar massflyktingar en lägre avgift när de besöker 
sjukvården eller hämtar ut vissa mediciner på apoteket. 

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra 
barn som bor i Sverige. Vården är till stor del gratis för barn, men det kan variera beroende 
på var man bor. Medicin för barn är gratis om man har recept från en läkare. 

Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket  

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/informationtilldigsomkommertillsverigefranukraina.4.1657ce2817f5a993c3a2b8.html
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlanda-barns-ratt-till-utbildning
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Efter-beslut-om-uppehallstillstand-enligt-massflyktsdirektivet.html
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Vaccinering mot covid-19 
I Sverige får alla som är 12 år eller äldre vaccinera sig mot covid-19. Äldre och särskilt 
sårbara personer kan behöva vaccinera sig flera gånger. Det är mycket viktigt att du tar emot 
den vaccination du blir erbjuden om du inte redan är fullvaccinerad, så att vi gemensamt kan 
stoppa smittspridningen. Vaccinationen mot covid-19 är gratis och frivillig. Barn har även 
rätt till vaccination mot andra vanliga smittsamma barnsjukdomar. 

Ekonomiskt stöd 
Om du inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. 
Pengarna du får från Migrationsverket ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter. 

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd när du besöker Migrationsverket eller genom att skicka 
in en ansökningsblankett till Migrationsverket med post. Migrationsverket kan bevilja 
ekonomiskt stöd tidigast från den dagen som du ansöker om det. 

Om du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket är det viktigt att du berättar för 
Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du får ett arbete, eller om du 
byter boende. Adressbyte kan innebära att nivån på bidraget behöver ändras. Att inte berätta 
att du tjänar pengar när du får dagersättning är brottsligt. 

Du kan ansöka om två olika former av stöd från Migrationsverket: dagersättning och 
särskilt bidrag.  

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där 
mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår. Storleken på dagersättningen påverkas också 
om du väljer att ordna ditt boende själv. 

Om du har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen kan du 
ansöka om särskilt bidrag för det. Du måste visa att du har ett starkt behov av varan eller 
tjänsten och att du inte kan betala för den själv. Det kan till exempel vara glasögon, en 
barnvagn eller varma vinterskor. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning av 
behovet.  

Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket 

Ansöka om asyl 
Den som kommer från Ukraina kommer i första hand att beviljas uppehållstillstånd enligt 
massflyktsdirektivet. 

En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt 
massflyktsdirektivet kan ansöka om asyl. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt och 
man blir bland annat kallad till flera utredningssamtal under prövningen.  

Så här ansöker du om asyl - Migrationsverket 

Beslut och verkställighetsstopp för ukrainska medborgare 
Migrationsverket har beslutat om verkställighetsstopp till Ukraina på grund av det förändrade 
säkerhetsläget. Det innebär att inga avvisningar och utvisningar till Ukraina för närvarande 
genomförs. Om du är från Ukraina och har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut så får du 
stanna i Sverige så länge som det finns ett verkställighetsstopp. Det gäller oavsett om du har 
ansökt om asyl, arbetstillstånd eller en annan typ av tillstånd. 

Situationen i Ukraina - Migrationsverket 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Efter-beslut-om-uppehallstillstand-enligt-massflyktsdirektivet.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Sa-har-ansoker-du-om-asyl.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html
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Verkställighetsstopp - Migrationsverket 

Information på ukrainska  
Det finns information både på svenska och ukrainska riktad till personer som flytt till Sverige 
på Migrationsverkets hemsida.  

Skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket 

För mer information gällande migrationsprocessen se Migrationsverkets hemsida. Där kan 

man även följa sitt eget ärende.  

Migrationsverket 

Migrationsverket hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information om situationen i 

Ukraina.  

Situationen i Ukraina - Migrationsverket 

 

Ansvarsfördelning mellan myndigheter, kommuner och regioner 
Migrationsverket ansvarar för att ta emot och pröva ansökan om uppehållstillstånd. Även om 
staten har det övergripande ansvaret för mottagandet har kommuner, regioner och andra 
myndigheter vissa uppgifter. 

Kommunens ansvar och uppgifter 

• Förskola och grundskola 

• Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder 

• Boende och omsorg för ensamkommande barn 

• Kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn. 

• Notera att massflyktingar från Ukraina inte har rätt till kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi). Vissa kommuner ser dock över möjligheten att erbjuda 

detta framöver. För vidare information kontakta din hemkommun.  

Nyanlända barns rätt till utbildning - Skolverket 

Kommuner, lista | SKR 

Regionens ansvar och uppgifter 

• Hälsoundersökning om det inte är uppenbart obehövligt 

• Vård som inte kan anstå, förlossningsvård, mödrahälsovård, vård vid abort, 

preventivmedelsrådgivning, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen till vuxna 

asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 

• Tandvård som inte kan anstå till vuxna asylsökande och personer som beviljats 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 

• Vård och tandvård till minderåriga asylsökande och barn som beviljats 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i samma omfattning som gäller för barn 

som är bosatta i regionen. 

Hälso- och sjukvård | SKR 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Lamna-Sverige/Verkstallighetsstopp.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet.html
https://www.migrationsverket.se/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlanda-barns-ratt-till-utbildning
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/kommunerlista.1246.html
https://skr.se/skr/krigetiukraina/manniskorsomflyrfranukraina/halsoochsjukvardformanniskorsomflyttfranukraina.62655.html
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Migrationsverkets ansvar och uppgifter 

• Boende till asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt 

massflyktsdirektivet som inte väljer eget boende 

• Ekonomiskt stöd i form av dagersättning och särskilt bidrag 

• Anvisa ensamkommande barn till kommuner 

• Ta emot, handlägga och besluta i fråga om uppehållstillstånd. 

Migrationsverket 

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter 

• Ukrainska medborgare kan anmäla sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen så 

snart de beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet. 

Är du från Ukraina? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)  

Ви з України? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter 

• Samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser till asylsökande 

• Verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot ensamkommande barn 

Länsstyrelsen (lansstyrelsen.se) 

Skatteverkets ansvar och uppgifter  

• Personer som beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska inte 

folkbokföras i Sverige och kan därmed inte få ett svenskt personnummer. Däremot 

kan man ansöka om ett svenskt samordningsnummer på Skatteverkets servicekontor. 

Det kan underlätta i kontakter med arbetsgivare, bank, myndigheter, med flera. 

Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina | Skatteverket 

Försäkringskassans ansvar och uppgifter  

• Personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ha rätt till vissa 
förmåner från Försäkringskassan om man arbetar i Sverige. Man kan till exempel ha 
rätt till sjukpenning om man är sjuk och inte kan arbeta.  

• Personer med ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan inte bli 
folkbokförda i Sverige. Man har då inte rätt till samma förmåner som personer som 
bor i Sverige. Om man däremot ansökt om asyl och Migrationsverket har beviljat 
uppehållstillstånd, kan man bli folkbokförd i Sverige och ha rätt till förmåner som till 
exempel barnbidrag. 

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige (forsakringskassan.se) 

 

  

https://www.migrationsverket.se/
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/ukrainska-ukrainska/svenska/ar-du-fran-ukraina
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/ukrainska-ukrainska/vi-z-ukraini
https://www.lansstyrelsen.se/
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/informationtilldigsomkommertillsverigefranukraina.4.1657ce2817f5a993c3a2b8.html
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-studera-eller-nyanland-i-sverige/fatt-uppehallstillstand-sverige/nar-du-har-fatt-uppehallstillstand-i-sverige
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Guide till svenska samhället 
Informationsverige.se är länsstyrelsens webbplats med information om Sverige för 

asylsökande eller personer som nyligen fått uppehållstillstånd.  

Här finns bland annat en gratis utbildning om det svenska samhället ämnat för de personer 

som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Man kan ta del av information om att komma till 

Sverige, att bo i Sverige, att försörja sig och utvecklas i Sverige, individens rättigheter och 

skyldigheter, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka i Sverige, att vårda sin 

hälsa i Sverige och att åldras i Sverige.    

Hem | Informationsverige.se 

Kunskap minskar risken för exploatering  
När många människor är på flykt ökar risken för att de utsätts för våld, övergrepp och 

människohandel. Det gäller särskilt kvinnor och barn. Polisen och Jämställdhetsmyndigheten 

har särskild information till yrkesverksamma.  

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina | Jämställdhetsmyndigheten 

(jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Människohandel | Polismyndigheten (polisen.se) 

  

https://www.informationsverige.se/sv/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/prostitution-och-manniskohandel/stod-till-yrkesverksamma/till-dig-som-moter-personer-pa-flykt-fran-ukraina/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/prostitution-och-manniskohandel/stod-till-yrkesverksamma/till-dig-som-moter-personer-pa-flykt-fran-ukraina/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/manniskohandel/
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Säkerställande av trygga hjälpinsatser  
Med stor oro ser vet vi att barn är lätta offer för övergrepp, exploatering och trafficking. I det 

akuta läget är fokus på evakuering och nödhjälp. Barns trygghet och skydd måste vara 

fokus i arbetet från första stund. För att säkerställa att hjälpinsatser inte bidrar till 

ytterligare trauman och risker behöver vi ta utgångspunkt i tre grundläggande frågor:  

 

Vem är barnet? 

Säkra identifiering och registrering av barn som flyr. Utan registrering finns inga spår om ett 

barn försvinner eller separeras från sina anhöriga. All hjälp behöver samordnas med 

ansvariga myndigheter. 

 

Vem är barnet tryggt med? 

Viktigast för barn är att få vara tillsammans med sina syskon och föräldrar. Om de kommit 

ifrån varandra ska allt göras för att familjen ska kunna förenas igen. Placering på barnhem 

och adoptioner i en katastrofsituation riskerar leda till att barn förlorar sin familj för alltid. Barn 

som flyr och har varit med om traumatiska händelser behöver nära, varaktiga relationer med 

vuxna som de är trygga med. Den ges bäst av närstående och andra som känner barnen 

och pratar samma språk. När föräldrar och andra anhöriga själva är i kris behöver de ges 

stöd. För många är en stabil och normaliserad vardag med utrymme för lek och närhet 

tillräckligt för att börja läka. De barn som behöver det måste ges professionellt traumastöd. 

 

Vad vill barnet? 

Barn behöver förstå vad som händer och själva få påverka sin situation i den mån det är 

möjligt. Det är vuxnas ansvar att lyssna på barnet och begripliggöra det som händer.   

 

Skydd av barn kan inte vänta – Erikshjälpen (erikshjalpen.se) 

Erikshjälpen, World Childhood Foundation och SOS Barnbyar  

 

  

https://erikshjalpen.se/opinion/skydd-av-barn-kan-inte-vanta/
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10 viktiga råd att ta med i bemötande av människor på flykt  
Vi behöver dra lärdom av förra flyktingkrisen. Varje flykting kan ses som ett offer att tycka 

synd om, eller som en medmänniska att behandla med värdighet. Självklar vill vi det senare, 

och därför har vi samlat några viktiga råd att ta med i bemötandet. 

1. Människorna som kommer hit har berövats inflytande över sina liv. Hemlandet är 
invaderat, vardagen sönderslagen, nära och kära riskerar sina liv. Försök återskapa 
kontroll och initiativ. Pracka inte på våra vanor och lösningar, men var lyhörd för både 
barns och vuxnas egna behov och önskemål. Gör vad du kan för att skapa såväl 
mentalt som fysiskt eget utrymme kring individen och familjen. Tänk dig in i deras 
situation. Var aldrig närgången. 

2. Kyrkans mervärde är förståelse för religionens betydelse i en krissituation och 
sorgeprocess. Tron blir, för de flesta, ännu viktigare på flykt. Underlätta för religiösa 
uttryck, bönestunder och gudstjänst, men undvik att överbevisa någon om din egen 
livsåskådning. Samma sak gäller för övrigt politiska åsikter. 

3. Låta folk välja sina vanor, kläder och mat. Valmöjligheter handlar om värdighet. Hellre 
ett ”presentkort” på en second hand än förvalda kläder och husgeråd i en kasse. 

4. Bjud gärna på middag. Mat är gemenskap. Men låt framför allt folk få laga den mat de 
gillar hemifrån. Samma sak med musik. Mat och musik är kulturbärare som ger lugn 
och igenkänning. 

5. Trygga vuxna bidrar till trygga barn! Många mammor som kommer har i ett slag blivit 
ensamma i sin föräldraroll när maken inte fick följa med över gränsen. De behöver 
extra stöd, exempelvis med: 
– kunskap om hur det svenska samhället fungerar. 
– hjälp med tolk för att översätta viktiga handlingar. 
– nyheter från hemlandet, hur hemska de än är. 
– samtal i stöd- och/eller föräldra-grupper 

6. Barn har rätt till skolgång, försök att lösa det på så nära håll som möjligt. Inbjud också 
barnen att delta i lokala fritidsaktiveter. I leken utvecklar barnen kommunikation och 
vänskap. 

7. Lek och aktiviteter är också viktigt på boendet för att skingra barns tankar. 
8. Även om barn snappar upp språket snabbare så ska de inte behöva bära familjens 

integration. De vuxna måste ta det ansvaret. 
9. Det kan vara svårt att uppfatta ett barns trauma. Att komma ifrån eller förlora sina 

föräldrar är något av det värsta som kan hända ett barn. Försök få professionell hjälp 
av kurator eller psykolog. 

10. Även barn har rätt till information från sitt hemland, anpassad och formulerad till deras 
mognad och förståelse. 
 

10 viktiga råd att ta med i bemötandet av människor på flykt – Erikshjälpen (erikshjalpen.se) 

Publicerad i Dagen 2022-03-16  

https://erikshjalpen.se/opinion/10-viktiga-rad-att-ta-med-i-bemotandet-av-manniskor-pa-flykt/
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Så pratar du med barnen om situationen i Ukraina 
Det som händer i Ukraina och vår omvärld kan få många barn och unga att känna en oro och 

rädsla för det som händer och även för det man ser och hör på nyheter och sociala medier. 

Här kommer några råd om hur du som möter barn och unga kan prata med dem om det som 

händer.  

1. Låt barnet sätta ord på det de känner. Ta dig tid att lyssna på barnet och de frågor 

som finns men försök att inte gå in på detaljer om barnet inte frågar. Uppmuntra 

barnet att prata med en vuxen i sin närhet om man känner oro eller har frågor. 

2. Var lugn och konkret. Det är viktigt att inte överföra din egen eventuella oro på 

barnet. Svara så konkret och tydligt som möjligt på de frågor som barnet har. 

3. Förmedla hopp. Tydliggör att de ansvariga i olika länder arbetar för att hitta lösningar 

och för att få ett slut på kriget. 

4. Pausa nyhetsrapporteringar. Hjälp barnen att få annat att tänka på och undvik att 

de fastnar i nyhetsrapportering riktad mot vuxna. 

5. Uppmana till försiktighet med det de ser och hör på sociala medier. Förklara att 

man inte behöver titta eller lyssna på allt som finns på sociala medier. Samtala om att 

det lätt sprids falsk information och uppmuntra barnet att prata med en vuxen om det 

de ser och hör. 

Du kan även läsa mer om hur man kan tänka i en krissituation på krisinformation.se 

 

Några råd att tänka på i samtal med medarbetare 
Det som händer i Ukraina och vår omvärld påverkar oss och vi känner oro och rädsla för 

framtiden. Här kommer några råd om hur du kan vara ett stöd och ge hjälp och möjlighet att 

prata om det som är svårt.  

1. Ta initiativ och bjud in till samtal. Våga fråga. Om du upplever att en medarbetare bär 
på oro och rädsla, fråga hur det är. Om personen vill prata, hitta en lämplig plats som 
skapar trygghet och där ni kan prata ostört. Sätt en tidsram.    

2. Lyssna. Vi vill skapa trygghet och omsorg. Försök att vara en bra samtalspartner. 
Hjälp personen att sätta ord på det som är svårt. Kom inte med lösningar. Påminn dig 
om att din roll är att hjälpa medarbetaren att berätta hur det är.   

3. Bekräfta. Försök att sätta ord på det du har hört och sammanfatta det i samtalet. Det 
blir en bekräftelse på att du har lyssnat. Här finns då möjlighet för medarbetaren att 
nyansera bilden och få bekräftat att någon har lyssnat.  

4. Våga prata arbetsliv och hur medarbetaren ska ta hand om sig. Prata om hur 
vardagen fungerar med arbete och fritid. Vad fungerar och vad är svårare? Försök att 
vara konkret. Hur anpassar vi här så att vi kan stötta på bästa sätt. Hur ser det ut för 
övrigt med sömn, mat, motion och fritid. Vi försöker få medarbetaren att prata om 
nuet.  

5. Stöd vidare. Ställ frågor om medarbetaren har människor runt sig som hon kan prata 
med. Om du upplever att personen kanske behöver mer professionellt stöd, våga 
fråga och prata om olika sätt att få hjälp i samtal. (vårdcentraler, kyrkor, stödsamtal 
etc) 

6. Uppföljning. Avsluta med att fråga:  Hur vi följer upp det här samtalet? (jag hör med 
dig imorgon… jag ringer… vi bokar en tid några dagar framåt, jag kollar med dig 
imorgon hur kontakten med vårdcentralen gick)  

 

Sammanställt av arbetsmarknadskoordinator Erikshjälpen Second Hand  

https://www.krisinformation.se/
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Regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska 

utvecklingen i Ukraina  

Stötta Ukraina  
Sverige skänker militär utrustning samt skyddsutrustning och bistår med direkt ekonomiskt 

stöd till Ukrainas väpnade styrkor. Regeringen ökar även biståndet till Ukraina, bland annat 

genom stöd till humanitära organisationer. Sverige donerar även sjukvårdsmaterial.  

Stötta Ukraina - Regeringen.se 

Sanktioner mot Ryssland 
Det har införts omfattande sanktioner mot Ryssland. Regeringen har beslutat om förbud mot 
rysk luftfart i svenskt luftrum och uppmanar bland annat till bojkott av idrottsliga utbyten med 
Ryssland. Här samlas information de sanktioner och andra åtgärder som regeringen vidtagit. 

Sanktioner mot Ryssland - Regeringen.se 

Stärka Sverige 
Sverige ska ha ett starkt totalförsvar och det pågår en upprustning av Sveriges 
försvarsförmåga. Regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och 
stärka vår förmåga att stå emot cyberattacker och cyberspionage. Här finns samlad 
information om regeringens samverkan med olika myndigheter gällande samhällsviktiga 
funktioner och om arbetet i EU.  

Stärka Sverige - Regeringen.se 

Om krisen eller kriget kommer 
Många människor kan känna oro inför en osäker omvärld. Även om Sverige är tryggare än 

många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred, frihet och 

demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. 

Via länk nedan når du samlad information om krisberedskap, totalförsvar och 

varningssystem. 

Om krisen eller kriget kommer (msb.se) 

  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rysslands-invasion-av-ukraina/stotta-ukraina/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rysslands-invasion-av-ukraina/sanktioner-ryssland/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rysslands-invasion-av-ukraina/starka-sverige/
https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf
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Vidare läsning med råd, information, tips och stöd för psykisk 

hälsa i kristid  
Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan SKR och regeringen. På deras 

hemsida finns sammanställt länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid. 

Stödlistan påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i 

Sverige och i vår omvärld, nu senast kriget i Ukraina. 

Det finns samlad information från nationella och internationella organisationer och 

myndigheter samt idéburna organisationer.  

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) 

Ukraina | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) 

Vårdguidens skrifter för personer som varit med om allvarlig 

händelse  
Vårdguiden har tagit fram fyra skrifter som är översatta till ukrainska som vänder sig till barn, 
ungdomar, vuxna och föräldrar till barn som varit med om en allvarlig händelse. De beskriver 
vanliga reaktioner, vad man själv kan göra för att må lite bättre, hur man som vuxen kan ge 
barn stöd samt tecken på när en person behöver söka vård. 

Vuxna: 
RS 1177 infoblad Till dig som har varit med om en allvarlig händelse sv A4.pdf | 
Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

RS 1177 infoblad Till dig som har varit med om en allvarlig händelse ukrainska A4.pdf | 

Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

Föräldrar: 

RS 1177 infoblad Till dig vars barn varit med om en allvarlig händelse sv A4.pdf | 

Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

RS 1177 infoblad Till dig vars barn varit med om en allvarlig händelse ukrainska A4.pdf | 

Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

Barn: 

RS 1177 infoblad Till barn som varit med om en otäck händelse sv A4.pdf | Vårdgivarguiden 

(vardgivarguiden.se) 

RS 1177 infoblad Till barn som varit med om en otäck händelse ukrainska A4.pdf | 

Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

Ungdomar:  

RS 1177 infoblad Till ungdomar som varit med om en allvarlig händelse sv A4.pdf | 

Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

RS 1177 infoblad Till ungdomar som varit med om en allvarlig händelse ukrainska A4.pdf | 

Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

  

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ukraina/
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/vuxna/rs-1177-infoblad-till-dig-som-har-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-sv-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/vuxna/rs-1177-infoblad-till-dig-som-har-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-sv-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/vuxna/rs-1177-infoblad-till-dig-som-har-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-ukrainska-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/vuxna/rs-1177-infoblad-till-dig-som-har-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-ukrainska-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/foraldrar/rs-1177-infoblad-till-dig-vars-barn-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-sv-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/foraldrar/rs-1177-infoblad-till-dig-vars-barn-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-sv-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/foraldrar/rs-1177-infoblad-till-dig-vars-barn-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-ukrainska-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/foraldrar/rs-1177-infoblad-till-dig-vars-barn-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-ukrainska-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/barn/rs-1177-infoblad-till-barn-som-varit-med-om-en-otack-handelse-sv-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/barn/rs-1177-infoblad-till-barn-som-varit-med-om-en-otack-handelse-sv-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/barn/rs-1177-infoblad-till-barn-som-varit-med-om-en-otack-handelse-ukrainska-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/barn/rs-1177-infoblad-till-barn-som-varit-med-om-en-otack-handelse-ukrainska-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/ungdomar/rs-1177-infoblad-till-ungdomar-som-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-sv-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/ungdomar/rs-1177-infoblad-till-ungdomar-som-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-sv-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/ungdomar/rs-1177-infoblad-till-ungdomar-som-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-ukrainska-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/ukraina/krisstod/ungdomar/rs-1177-infoblad-till-ungdomar-som-varit-med-om-en-allvarlig-handelse-ukrainska-a4.pdf
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Erikshjälpens insatser för barn och familjer på flykt 
Erikshjälpen har sedan många år tillbaka verksamhet i Ukrainas grannländer Rumänien och 

Moldavien, med ett regionkontor i Rumänien. Erikshjälpens anställda på plats arbetar nu 

tillsammans med partnerorganisationer och andra aktörer i att koordinera insatserna, både 

inne i Ukraina och i stöd till de familjer som kommer över gränsen från Ukraina. 

Erikshjälpen har inlett en humanitär hjälpinsats med anledning av situationen i Ukraina. 

Insatsen kommer att genomföras i olika faser, med inriktning på uthållig hjälp över en längre 

tid. Erikshjälpen förmedlar omedelbar hjälp till människor på flykt, med ett tydligt mervärde i 

fokus på barnens situation och de specifika skyddsbehov som uppstår exempelvis när 

familjer separeras, när barn skiljs från sina vårdnadshavare eller när barn på institutioner 

evakueras. 

Insatser i Ukraina 
Erikshjälpens insats inne i Ukraina syftar till att hjälpa och stötta de barn och familjer som är 

drabbade av kriget och tvingas söka skydd i skyddsrum eller lever som internflyktingar. 

Erikshjälpens partner på plats i landet arbetar med att förse de utsatta med mat, vatten, filtar, 

kläder och andra förnödenheter. Erikshjälpen bekostar också psykosocialt stöd och 

socialhjälp till drabbade människor – direkt på plats men även via telefon och internet. 

Insatser i Moldavien och Rumänien 

För att i största möjliga mån minska risken för trafficking läggs ett särskilt fokus på att 

ukrainska flyktingar blir registrerade, får information om sina rättigheter och hjälp med säker 

transport vidare. 

I Moldavien bistår Erikshjälpen med psykosocialt stöd och trygga barnaktiviteter på 

mottagningscenter för ukrainska flyktingar. Här har man också sett att många minderåriga 

kommer över gränsen utan föräldrar eller andra vårdnadshavare, och utan dokumentation. 

I Rumänien fokuserar Erikshjälpen på socialstöd till barn och familjer som kommer över 

gränsen, och där har man också inlett ett samarbete med organisationer som specialiserat 

sig på översättning, i detta fall till ukrainska och ryska. Genom ett samarbete med NetOnNet 

i Sverige kan Erikshjälpen, via sin partner, förse flera mottagningscenter i Rumänien med 

laddare till mobiltelefoner – något som många av de som flytt glömde i flykten men som är 

nödvändigt för att kunna hålla kontakt med pappor, bröder, familj och vänner som är kvar i 

Ukraina. 

Insatser i Sverige 

I Sverige kartlägger vi akuta och långsiktiga behov på orter där Erikshjälpen redan har 

verksamhet. Vi ser över hur människor på flykt kan få nytta av vår verksamhet och om 

verksamheten behöver utvecklas på grund av nya behov. 

Erikshjälpen finns med i nätverk för barns rättigheter i Sverige, där det finns representation 
från både myndigheter och civilsamhället. Vi ser över hur vi kan stötta lokala 
samverkansparter, runt om i landet, i sitt arbete med att hjälpa, stödja och stärka barn och 
familjer på flykt. Vi samlar kunskap och delar information med råd och stöd. 

Erikshjälpens insatser för ukrainska barn och familjer – Erikshjälpen (erikshjalpen.se) 

 

https://erikshjalpen.se/stod-oss/ge-en-gava/stotta-ukrainska-barn-och-familjer/erikshjalpens-insatser-for-ukrainska-barn-och-familjer/

