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Psykosocialt stöd i flyktingmottagandet

Idag

Hur är det att vara på flykt?

Internationella riktlinjer

Kommunikation m målgruppen

PSS produkter

PSS aktiviteter



2015 - 2018

Utmaningar ….. 



Hur är det att vara asylsökande?



Modernt krisstöd

• 80 procent av befolkningen i en västerländsk population 
kommer att råka ut för minst en potentiellt traumatisk 
händelse (Frans m.fl., 2005)

• Drabbades reaktioner är signaler på stress och rädsla snarare 
än symtom.  (Hart DS, Orner R 2005)

• Att uttrycka tidiga reaktioner kan skada. (Seery et al 2008)



Idag: fokus flyttas

Från att tidigt hjälpa individen att genomarbeta upplevelser genom att 
lyssna, eller passivt vara ”närvarande”

Till att understödja individens egna starka sidor, behovs inventera, ge praktiskt stöd 
och att mobilisera det sociala stödet.



Samhälle
e

Individ

En av de största riskerna med en katastrof är att 
medborgarna förlorar förtroendet för samhället



Vad svåra händelser har gemensamt:

Grundläggande värden hotas

Säkerhet 

Integritet och värdighet 

Förutsägbarhet 

Tron på det goda i världen



Fem principer för tidigt krisstöd 
(Hobfoll2007)

Främja 
lugn

Främja 
trygghet

Främja 
samhörighet

Främja 
tillit

Främja

hopp



The Sphere project
WHO field operation guide (2011)

Psykologisk första hjälpen

(WHO 2011)



Psykologisk första hjälp (PFA)

• Etablera kontakt, skapa en relation

• Säkerhet och trygghet 

• Stabilisering

• Problem- och behovsinventering

• Praktiskt och socialt stöd

• Information om reaktioner och bemästring

• Fortsatt stöd



Akuta insatser

• Etablera samarbete med SvK & RB samt Palestinska Röda Halvmånen

• Flyers & Posters

• PSS produkter ”kickstarta” och sprida medvetenhet om PSS

• Kapacitetsstärkande insatser & utbildningar för personal och 
volontärer.



Familjekit

• En ryggsäck med produkter 

• Fysiskt, socialt, mentalt, emotionellt

• Barn & föräldrar

Vad tänker du ett sådant kit bör innehålla?





Exempel på RK familjekit innehåll

• Drake

• Freesbe

• Ficklampa 

• Note bok & usb

• Spegel och ”läppstift”

• Fiske

• Målarfärger

• Hopprep och boll

• Uno familjespel

• PSS budskap ”Ta hand om dig och familjen”

• Gose djur

• Reflexer och ”shoppingbag”



EVENT-KIT 

En stor låda som innehåller noga utvalda 
saker:

• ansiktsmålnings-kit, högtalare, 
mikrofon, fiskdamm, kubbspel, 
dragkampssnöre och en maskotdräkt.

• Träffas och ha roligt tillsamman, fira nya 
och gamla högtider. Att känna att man 
har ett socialt stöd skapar trygghet.



Volontärkit

• En större låda med fler produkter för att skapa aktiviteter tillsammans 
med deltagare.



Planering & organisering av PSS verksamhet i 
migrations responsen

• Organisation

• Aktiviteter

• Verktyg & kommunikation 



Fokus på hur 
grundläggande behov och 
rättigheter tillgodoses
(Upprätthålla människors värdighet 
och integritet i utsatta situationer)

Förstärkt stöd till grupper, 
familjer, sociala nätverk etc. 
(Sociala aktiviteter som främjar trygghet, lugn, 
tillit samhörighet och hopp. Barnvänliga 
utrymmen, RK mötesplatser, RK 
rådgivningstelefon etc.)

Riktat, icke-specialiserat stöd
(Förebyggande stöd, riktat till att hantera stress, 
sömnproblem och självmordstankar, Kvinno-, mans- och 
ungdomsgrupper)

Psykosocialt stöd på olika nivåer

Specialisttjänster
(Behandling från psykolog, psykiatriker, läkare, Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsskadade och torterade )



Grundläggande Principer (IASC checklist for field use 2008)

1. Mänskliga 
rättigheter & 
Rättvisa

4. Bygg på tillgängliga resurser
och kapacitet

2.  Delaktighet

3. Do no harm

5. Samverka med andra
aktörer/verksamheter



Fem principer för tidigt krisstöd 
(Hobfoll2007)

Främja 
lugn

Främja 
trygghet

Främja 
samhörighet

Främja 
tillit

Främja

hopp



De första stegen

Skapa tillit och 
bygga relationer

Intresseväckare 
”Marknadsföring”

Delaktighet  

Teman och aktiviteter



Teman

• Skall ringa in aktuella frågor och behov

• bygger på gruppledarnas kunskap om målgruppens situation

• Ska angå både hela gruppen och varje person

• Specifika teman bygger på gruppdeltagarnas behov

• Garant för att vi arbetar mot målet 



Aktiviteter /Övningar

• Konkretiserar temat – gör det ”pratbart”

• Ger utrymme för varje individ i gruppen

• Ha roligt tillsammans



”Fem sinnen WS”



PYSSELBOKEN FLYKTFÅGLAR
• Do no harm

• Aktivera och inspirera barn

• Måla och rita tillsammans med vuxen

• Öva 



Al Kompis

• Al Kompis är Nordens största mediehus på arabiska. 

• Månadstidningen vänder sig primärt till den arabisktalande målgruppen i Sverige om ca 450 
000 personer, men når även ut till läsare över hela Europa och arabvärlden. 

• Al Kompis är etniskt, religiöst och politiskt obundet och grundades i Stockholm år 2012 av 
journalisten Mahmoud Agha. 

• Innehåll består av nyhetsrapportering och samhällsinformation, skrivet av erfarna 
journalister. De olika kanalerna består av webb, sociala medier, papperstidning, radio, webb-
TV.

• Al Kompis har 1,4 miljoner följare på Facebook. 



VAD HAR VI GJORT OCH VARFÖR?



Viktiga lärdomar

• Kulturell kompetens. 

• Involvera målgruppen. 

• Flexibilitet - ändra planerat innehåll utifrån en plötslig kris – terrorattentatet på 
Drottninggatan. 

• Utmaning att hitta rätt frivilliga att intervjua för att lyckas med igenkänning. 

• Vikten av att ha en redaktionell plan, tydliga roller och resurser. 

• Bildspråket 

• Uppföljning   



Skills for Psycholgical Recovery (Berkowitz mfl 2010)

• Främja psykisk hälsa

• Stödja drabbade i att ta aktiv del i sin egen återhämtnig

• Lära ut förmågor för att underlätta återhämtningen för barn, 
tonåringar, vuxna och familjer

• Stödja positiva hanteringsstrategier 



Skills for Psycholgical Recovery (Berkowitz mfl 2010)

1. Samla information och

prioritera insatsen
6. Hälsosamma 

relationer och stöd

5. Främja hjälpsamma

tankar

4. Bemästra reaktioner

2.Stärk problemlösnings 

förmåga

3. Främja positiva 

aktiviteter



“Ta på din egen mask innan 
du hjälper andra…”



UPPTÄCK NYA SAKER 
TILLSAMMANS MED HJÄLP 
AV PYSSELBOKEN
FLYKTFÅGLAR! 


