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Samhällsinformation för
kvotflyktingars första tid i Sverige
Projektet ”Stärkt mottagande av kvotflyktingar inom Göteborgsregionen” drevs under
2020 och 2021 av Göteborgsregionen (GR) med medel från Länsstyrelsen Västra Götaland och i samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR). Nio av GR:s medlemskommuner deltog. Ett av flera mål med projektet var att kvotflyktingar ska få likvärdig och
anpassad samhällsinformation, dels gällande det första dygnet de är i Sverige, dels den
första tiden innan de hunnit få etablerade kontakter med berörda myndigheter. Det här
materialet är tänkt att vara ett stöd för dig som mottagande handläggare när du möter
flyktingarna.

Så här använder du materialet
Det här informationsmaterialet är ett stöd för dig som handläggare när du möter
kvotflyktingar. Materialet inleds med två checklistor.
Den första checklistan är information som kvotflyktingen behöver det första
dygnet i Sverige och den andra listan är information som behövs den första tiden,
innan särskilt många kontakter med samhälle och myndigheter hunnit etableras
på annat sätt. I checklistorna kan du bocka av när informationen har givits till
kvotflyktingen.
Om du behöver hjälp med information finns det efter checklistorna ett bakgrundsmaterial sorterat i samma ordning som listorna. Här finns sammanfattande information till punkterna i listorna, samt länkar till var du kan hitta
ytterligare uppgifter om så behövs. Här finns också en del möjligt bildstöd för att
underlätta kommunikation av informationen.
På många områden där det skiljer sig åt mellan kommunerna finns särskilda
rutor för lokal information inlagt. Där kan ansvarig i respektive kommun fylla
i vad som gäller i just den kommunen, och det är först när detta är gjort som det
här dokumentet är klart att användas.
Innehållet som finns på sidor som länkas till i dokumentet kan inte garanteras av GR eller
projektet, eftersom innehållet tillhör någon annan. Länkar är att betrakta som färskvara och
kan behöva uppdateras.

Tips
• Webbsidan informationsverige.se är en guide till det svenska samhället för
den som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Sidan är ett
samarbete mellan länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.
• Bildstöd.se – för att underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial. Det är en fri resurs skapad av Dart kommunikations- och dataresurscenter, Västra Götalandsregionen.
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Checklista 1: Första dygnet
1

Att vara kvotflykting i Sverige

2

Nödnummer 112: Varför ska man ringa och vad händer?

3

Sjukvård: 112, 1177, akutmottagning och patientavgift

4

Information om covid-19

5

Tryggt att gå ut på de flesta platser

6

Kontakt med kommunens personal: Hur gör vi,
hur fungerar det med tolk med mera.

7

Utlåning av telefon (om kommunen gör det)

8

Låsa bostaden

9

Brandvarnare och utrymningsvägar

10

Vattnet i kranen

11

Toaletten: Vad som får spolas ner

12

Köksutrustning: Hur hanterar jag spis, ugn och mikro
– viktigt att stänga av

13

Lokala journummer: Elavbrott, inget vatten m.m.

14

Lokal information om närområdet och särskilda
situationer
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Checklista 2: Första tiden
15

Nödnummer. Följ upp från dag 1.

16

Lapp med adress till bostaden och telefonnummer

17

Kontakt med kommunens personal/socialseketerare

18

Viktiga platser i närområdet: Mataffär, apotek, vårdcentral,
lekplats m.fl.

19

Att handla mat: Närmaste affär, betalning med bankkort,
matcheckar m.m.

20

Betalningsmedel i Sverige: Valuta, hur ser de olika valörerna ut, vad är pengars värde och hur hanteras de?

21

Bankhantering: Bankid, bankkort, bankomat, betala
räkningar, autogiro, betalningspåminnelse, inkasso m.m.

22

CSN:s hemutrustningslån

23

Så fungerar telefonen

24

Akuta fel i boendet

25

Brandlarm och utrymning. Följ upp från dag 1.

26

Köksutrustning. Följ upp från dag 1.

27

Hantering av matvaror: Kylskåp, frys och skafferi.
Datummärkning

28

Rengöring: Köksfläkt, golv och golvbrunnar.

29

Avlopp: Stopp i toalett eller vattenlås.
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30

Så fungerar el: elavbrott, säkringar m.m.

31

Så fungerar värmesystemet: Inomhustemperatur,
hantering av element och ventilation.

32

Sophantering

33

Tvättstuga

34

Förråd: Förvaring av cyklar och barnvagnar

35

Relationer till grannar

36

Post

37

Internet: Så fungerar det, förhållningsregler

38

Apotek och husapotek: Närmaste apotek, recept/inte
recept, vad är bra att ha hemma m.m.

39

Bostadskostnader: Hyra, el och hemförsäkring

40

Körkort och vägmärken

41

Kollektivtrafik

42

Bostadsmarknaden och bostadskö

43

Barns rättigheter och förbud mot all typ av våld

44

Vaccination vuxna och barn: Så fungerar det, allmänna
vaccinationsprogrammet för barn.

45

Hälso- och sjukvårdssystemet
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46

Tandvård: Förebyggande, akut, hur fungerar det, kostnad.

47

Förskola

48

Öppen förskola

49

Grundskola

50

Gymansieskola

51

Svenska för invandrare (SFI)

52

Studera vidare

53

Föreningsliv i Sverige

54

Kultur

55

Allmänna högtider

56

Livets högtider

57

Naturen: Allemansrätten, vad är farligt och inte, m.m.

58

Väder och kläder
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1. Att vara kvotflykting i Sverige
Berätta om vad som gäller för kvotflyktingar i er kommun. Du kan/bör ta upp:
• Hur länge flyktingen har bostad och vilken bostadstyp som gäller.
• Vad ingår i boendet och vad behöver flyktingen själv skaffa?
• Berätta om CSN:s hemutrustningslån (se punkt 22 i detta dokument)
• Kommunens hälp till försörjning fram tills att personen påbörjar sin etablering.
Hur mycket pengar får man och vad ska pengarna gå till i första hand? (hyra,
mat, kläder)
• Kontakten med handläggare på kommunen: Vilken hjälp man får, vilka tider
personalen jobbar, eventuella telefontider med mera.
• Tänk på: I Sverige är det viktigt att komma i tid till bokade möten. Eftersom tolk
bokas till besöken måste du komma på den tid du kallas. Om du får förhinder
måste du meddela det så snart som möjligt.
• Tänk på: Det är viktigt att du utför de uppgifter du får, exempelvis komplettering
av uppgifter till Skatteverket/Migrationsverket, och att du i god tid tar reda på
hur du ska ta dig till olika myndigheter. Fråga om du inte vet!

Lokal information
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2. Nödnummer 112
112 är Sveriges nödnummer för polis, brandkår och ambulans.
Dit ringer du endast i en nödsituation när det är fara för liv,
egendom eller miljö. Det kan vara livshotande sjukdom, brand
eller pågående brott.
Du kan ringa nödnumret 112 dygnet runt från fast eller mobil telefon var du än är i
Sverige.
Tänk på att du endast ska ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar
hjälp. Om ditt samtal inte är brådskande kan du istället ringa polisen på 114 14, sjukvårdsupplysningen på 1177 eller informationsnumret vid större olyckor eller kriser
113 13.

Länkar
www.112.se. Här finns information om när du ska ringa 112. Information finns på
flera språk.
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3. Sjukvård
Akut fara för livet – ring 112
112 är Sveriges nödnummer för polis, brandkår och ambulans.

Sjukvårdsupplysning – ring 1177
Om du eller någon av dina familjemedlemmar är sjuk eller mår dåligt på något sätt men
det inte handlar om en akut situation så kan du ringa sjukvårdsupplysningen på
telefonnummer 1177. Då får du råd om vad du ska göra eller vart du ska vända dig.

Akutmottagning
Du ska söka vård på en akutmottagning om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller
en plötslig svår sjukdom. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och den är alltid öppen, dygnet runt.

Ring 112
Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation. En ambulans kommer om det behövs och
tar med dig till akutmottagningen.

Att själv ta sig till akutmottagningen
Ibland kan det gå snabbare att själv ta sig till akutmottagningen. Alla sjukhus har tydlig
skyltning till akutmottagningen.

När ska jag inte åka till akutmottagningen?
Åk inte till akutmottagningen med lättare besvär. Akutmottagningen måste prioritera
allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor. Du får oftast vänta länge om du har lättare
besvär. Du kan också bli hänvisad till en jourmottagning eller vårdcentral.
Om ditt barn är mycket sjukt eller skadat ska du åka till sjukhusets akutmottagning
för barn – barnakuten. En barnakut brukar ta emot sjuka barn mellan 0 och 16 år. Det
finns inte specifika barnakuter överallt i Sverige. Där det inte finns åker du till närmaste
akutmottagning.
Ring telefonnummer 1177 om du är osäker på hur allvarligt ditt sjukdomstillstånd är.
Då kan du rådgöra med en sjuksköterska.

Patientavgift
Som kvotflykting har du rätt till subventionerad vård även om du inte har fått ditt personnummer. Om du trots detta får en faktura ska du ta kontakt med verksamheten där
du har fått vård och tydliggöra att du är kvotflykting.

Länkar
Information om när du ska ringa 112 (på flera språk): www.112.se
Vårdguiden 1177: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/
Sök vård på rätt mottagning: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/sok-vard-pa-ratt-mottagning/
Bildstöd i vården: https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/
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4. Information om covid-19
Kontakta vården även vid milda symtom på covid-19. Vanliga symptom är feber,
torrhosta, trötthet, svårt att andas, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med
diarréer och bortfall av lukt- och smaksinne.
Du som har milda symtom på covid-19 kan boka tid för PCR-provtagning på
primärvårdens vårdcentraler.

Här kan du läsa mer och boka tid för provtagning
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/provtagningfor-covid-19-i-vgr/provtagning-for-covid-19-i-vastra-gotaland/

Vaccination
Västra Götalandsregionen erbjuder gratis vaccination mot covid-19. Via denna länk kan
du boka tid för din vaccination: https://www.vgregion.se/ov/vaccinationstider/bokningsbara-tider/
På denna sida hittar du informationsmaterial på andra språk om covid-19 och om
vaccinering: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/
covid-19/vaccination-covid/kampanjinformationsmaterial/informationsmaterial-socialt-utsatta-och-svarnadda-grupper/

Länkar
Provtagning för covid-19 i Västra Götaland: https://www.vgregion.se/covid-19-corona/
provtagning-for-covid-19-i-vastra-gotaland/
Om covid-19 på flera språk: https://www.vgregion.se/covid-19-corona/om-covid-19pa-flera-sprak/

Lokal information
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5. Tryggt att gå ut på de flesta
platser
I Sverige är det på det allra flesta platser tryggt att vistas utomhus. Men du bör inte
låta små barn vara ute ensamma, och inte heller låta barn och ungdomar vara ute på
kvällarna ensamma. Det normala i Sverige är att sätta en tid för när barn och ungdomar senast ska vara hemma, exempelvis klockan 19 för en elvaåring.
Du som förälder har ansvar för dina barn och ungdomar och vad de gör. Från det att
en ungdom är 15 år är hen straffmyndig och kan dömas för de brott de begår.
Normalt är att låsa dörren när man lämnar hemmet.

Lokal information
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6. Kontakt med
kommunens personal
Lokal information
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7. Utlåning av telefon
Vissa kommuner kan låna ut en telefon tills du kan skaffa en egen. Om du behöver får
du även hjälp med att köpa telefonkort. Viktigt att tänka på att det är ett lån och att
telefonen ska återlämnas. Telefonkortet betalar du själv.

Lokal information
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8. Låsa bostaden
För att förhindra att obehöriga kommer in i bostaden bör du låsa ytterdörren varje gång du lämnar bostaden. Detta kan förhindra inbrott, stöld av
värdesaker och skadegörelse. Det kan också kännas tryggt och säkert för
dig själv att dörren är låst, både när du är hemma och inte.
Kom ihåg att vara noggrann med låset och nycklarna. Du som boende
bör alltid vara uppmärksam på var nycklarna är och du ska aldrig lämna
nycklarna till andra. Om du förlorar en nyckel måste du genast kontakta
hyresvärden. Oftast behöver hela låset bytas vilket kan bli dyrt
beroende på vilket lås du har.
Barn kan ha egen nyckel när de klarar av att ta hand om nyckeln.
Tänk också på att hemförsäkringen inte gäller om du inte har låst dörren
och det blir inbrott eller stölder i bostaden.

Lokal information
(Information om vad personen gör om nycklarna försvinner eller
om hen behöver en extra nyckel.)
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9. Brandvarnare och
utrymningsvägar
I svenska hem finns brandvarnare. Vissa hyresvärdar ansvarar för att det finns en
brandvarnare i lägenheten, men om det inte finns bör du skaffa en själv. En brandvarnare larmar om det uppstår eld och rök i hemmet. Den kan även börja låta ifall det
ryker mycket under matlagning. Om det ”piper till” ibland så håller batteriet på att ta
slut – byt batteri.
För andra typer av boenden, till exempel kollektiv, kan det finnas andra brandskydd.
Informera om utrymningsvägar om det finns i boendet.

Lokal information
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10. Vattnet i kranen
I Sverige kan kranvatten drickas. Det är inte lämpligt att dricka varmt kranvatten
eftersom det kan innehålla en del bakterier som kan göra dig sjuk. Om du vill dricka
te eller kaffe är det bäst att värma kallt vatten i kastrull, mikrovågsugn eller vattenkokare. Det samma gäller om du vill göra välling eller mjölkersättning till spädbarn.
Allt vatten som kommer ur en kran i Sverige är dricksvatten, även det vatten som
används till exempelvis diskmaskinen eller toaletten.
Det finns varmt och kallt vatten i kranen, både i köket och badrummet. Det röda
strecket visar åt vilket håll kranen ska vridas för att få varmt vatten och det blåa visar
kallt vatten. Tänk på att det varma vattnet kan bli väldigt varmt och att man kan
bränna sig på det.

VARMT/HOT

KALLT/COLD
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11. Toaletten
I Sverige spolar vi ner toalettpapper i toaletten. När du är färdig på toaletten trycker
du på knappen ovanpå toaletten eller drar i knappen för att spola. Då sköljs allt som
finns i toalettstolen ner i avloppen.
Endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner. Bindor, tamponger, blöjor
och andra föremål måste slängas i en separat papperskorg.

Bara kiss, bajs och toalettpapper
får spolas ner i toaletten!
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12. Köksutrustning
I Sverige har vi vanligtvis elspis. Den består av upp till fyra plattor som regleras med
fyra rattar. Vilken ratt som hör till vilken platta går att utläsa på bilder på framsidan
av spisen. Temperaturen regleras i siffror där den lägsta siffran avser lägst temperatur
och den högsta siffran avser högsta temperatur. Ha inte på plattorna om du inte
har kastrull eller stekpanna på plattan. Det är viktigt att stänga av alla
plattor när spisen inte används. Lampan är släckt när plattorna är avstängda.
Ugnen regleras med två rattar: en för temperaturen och en för inställningen av
undervärme, övervärme respektive värme från både under- och överifrån. Ha inte
plastförpackningar i ugnen om det inte framgår att plasten är ugnstålig.
Mikrovågsugn fungerar som en snabbverkande ugn. Den regleras med tid och
effekt (temperatur). Ha inte aluminium eller metall i mikrovågsugnen.
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13. Journummer
Telefonnummer att ringa vid elavbrott, inget vatten m.m.

Lokal information
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14. Lokal information om området
och särskilda situationer
Lokal information
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16. Lapp med adress till bostaden
Vid mottagandet av en kvotflykting ska en lapp med personens adress och telefonnummer delas ut. På lappen ska gatunamn, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer och ort finnas med. Det kan vara en bra idé att också berätta vilket område
och stad som personen kommer att bo i. Informera om att adressen behövs för att
kunna ta emot post, och att viktiga samhällsaktörer kan komma att fråga efter den.
Adress och telefonnummer är något som man förväntas kunna.
Förklara för personen att adressen består av olika delar:
• Ett gatunamn, som tydliggör vad vägen heter som bostaden ligger på. Gatunamnet finns uppsatt på en skylt vid början av vägen.
• Ett husnummer eller nummer på trappuppgång, som tydliggör vilket hus
eller vilken trappuppgång på gatan som personen bor i.
• Ett lägenhetsnummer ska finnas då ett hus har flera bostäder.
Lägenhetsnumret tydliggör vilken lägenhet det är som personen bor i.
• Postnummer och ort, består av siffror och ett namn på området där bostaden
ligger.

Lokal information
(Vid mottagandet av kvotflyktingen kan det vara en bra att ge en karta över området
där personen ska bo och där adressen är utmärkt.)
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17. Kontakt med kommunens
personal/socialsekreterare
Lokal information
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18. Viktiga platser i närområdet
• Mataffär
• Apotek
• Vårdcentral
• Lekplats

Lokal information

23

Samhällsinformation för kvotflyktingars första tid i Sverige

19. Att handla mat
• Närmaste affär
• Betalning med bankkort
• Matcheckar

Lokal information
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20. Betalningsmedel i Sverige
I Sverige har det blivit vanligt att betala med bankkort och inte kontanter.
Alla butiker, restauranger med mera tar inte emot kontanter så fråga om de
gör det innan du beställer eller plockar ihop varor.
Swish är en annan betalningsmetod som blir allt vanligare. Det är en tjänst
som bankerna har skapat, som går ut på att du kopplar ditt bankkonto till en
app i mobiltelefonen. Du betalar sedan genom att i appen ange det nummer
som respektive affär, restaurang m.m. har.

Kontanter
Sveriges valuta är svenska kronor (SEK). Nedanstående sedlar finns att handla med i
Sverige: 20, 50, 100, 200 och 500 kronor. Mynt finns i valörerna 1, 2, 5 och 10 kronor. Det finns inga ören längre utan om det står angivet ören i ett pris, så avrundas
det antingen uppåt eller neråt till närmaste heltal.
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21. Bankhantering
• Valuta
• Bankid
• Bankkort
• Bankomat
• Betala räkningar (se information nedan)
• Autogiro
• Betalningspåminnelse, skulder, inkasso: Se bilderna nedan.
• Sms-lån: Det finns mycket reklam för att man enkelt kan få lån via mobilen
men gör inte det! Det är lätt att förlora kontrollen och bli skuldsatt och inte
kunna ta sig ur det.

Betala räkningar
Se bilderna nedan för exempel.
Om du har svårt att betala en räkning: Kontakta den som du ska betala till, exempelvis hyresvärden eller ett företag, och förklara din situation. Det är alltid bättre
att prata med dem om hur situationen kan lösas, till exempel om det går att göra en
plan för avbetalning.
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22. CSN:s hemutrustningslån
Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige kan låna pengar till möbler och
annan utrustning till sin bostad. För att låna pengar ansöker man om ett
hemutrustningslån från CSN, som sedan ska betalas tillbaka. Pengarna kan
användas till att köpa exempelvis en soffa, tv eller barnsäng.
Lånet får INTE användas till att köpa exempelvis mat och mobiltelefon eller till hyra.
För att ha rätt till ett hemutrustningslån måste följande villkor vara uppfyllda:
• Du är utländsk medborgare som kommit till Sverige som flykting, skyddsbehövande eller är anhörig till en sådan person.
• Du har fått uppehållstillstånd från Migrationsverket.
• Du har flyttat till en kommun.
• Det har inte gått mer än 2 år sedan du flyttade till en kommun för första gången.
• Du var minst 18 år när du flyttade till en kommun för första gången.
Om man har kommit till Sverige som ensamkommande barn finns det andra villkor.
(Kontakta CSN för mer information).
Sambopar/gifta ansöker om ett gemensamt hemutrustningslån.
Det är kommunen som hjälper till med ansökan. När ansökan är påskriven och
inskickad kommer CSN besluta om personen har rätt till ett hemutrustningslån eller
inte. Om personen har rätt till ett lån ska ett skuldebrev skrivas på och skickas in.
Pengarna betalas sedan ut till ett Swedbank-konto. Om ett sådant konto saknas skickas en utbetalningsavi.
Tänk på att lånet ska betalas tillbaka efter två år. CSN kommer då kräva tillbaka hela
det lånade beloppet plus ränta. Lånet ska betalas tillbaka även om personen flyttar
ifrån Sverige.

Länkar
Information på CSN:s hemsida om hemutrustningslån:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/hemutrustningslan.html
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23. Så fungerar telefonen
Smart mobil
Med en så kallad smart mobiltelefon (smart phone) kan du förutom att ringa och ta emot samtal även skicka sms, surfa på internet,
fotografera, ta emot och skicka e-post och använda många viktiga och
användbara applikationer som du själv måste ladda ner till mobilen.

Applikationer
Översätt-appen
Med Google Översätt-appen kan du översätta text, handskrift, foton
och tal på över hundra språk. Du kan även använda webbsidan
translate.google.se.

Google Maps-appen
Använd Google Maps-appen för att få enkla och detaljerade vägbeskrivningar till olika platser. Maps visar vägbeskrivningar och hittar
den bästa rutten till destinationen med hjälp av trafikinformation i
realtid.

Västtrafik To Go
När du ska åka buss, tåg eller spårvagn köper du biljett via appen
Västtrafik To Go. Du kan köpa enkelbiljetter, periodbiljetter och
dygnsbiljetter och resa i hela Västra Götaland.

Mobilt BankID
BankID säkerhetsapp används för Mobilt BankID som är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Med ett Mobilt BankID kan
du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter i e-tjänster hos
banker, myndigheter och andra organisationer.

Försäkringskassan Mina sidor
Om du arbetar men måste vara hemma med sjukt barn kan du ansöka
om ersättning för så kallad vab (vård av barn). Det görs hos Försäkringskassan, antingen på deras webbsida forsakringskassan.se eller i
deras app Mina sidor.
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Hur fyller man på pengar på mobilen?
Det finns olika sätt att tanka mobilen, alltså att fylla på pengar så att du kan använda
din mobil. Du kan till exempel fylla på kortet på mobiloperatörens webbplats, i en
speciell app framtagen av mobiloperatören eller genom att köpa ett värdebevis i mataffären, på Pressbyrån eller vissa andra butiker.

Länkar
Information om hur man laddar ner Google Översätt-appen: https://support.
google.com/translate/answer/6350850?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sv
Information om att använda navigering i Google Maps-appen: https://support.
google.com/maps/answer/3273406?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sv
Information om Västtrafik To Go – biljett i mobilen:
https://www.vasttrafik.se/biljetter/mer-om-biljetter/vasttrafik-to-go/
Information om mobilt bankID:
https://support.bankid.com/sv/bankid/mobilt-bankid
Lära svenska – en gratis sida på internet för att träna svenska på egen hand:
https://www.informationsverige.se/globalassets/dokument/lara-svenska-instr/instruktion-svenska.pdf
Ladda, tanka, fylla på kontantkort till mobil:
https://www.simkort.com/ladda-kontantkort/
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24. Akuta fel i boendet
Ett akut fel i boendet är ett fel som kan skada personerna som bor där eller som
kan förstöra själva boendet. Sådana fel måste lagas direkt.
Akuta fel kan vara:
• Vattenläcka
• Stopp i avloppet
• Fel på ventilationen
• Trasig toalettstol
• Fel på kylskåp, frys eller spis
• Fel på element, värme
• Krossat fönster
• Fel på ytterdörrens lås
• Fel på hiss
• Fel på el
Vid akuta fel ska först och främst jouren kontaktas, alternativt fastighetsskötaren
eller hyresvärden. Kontaktuppgifterna till jouren, fastighetsskötaren och hyresvärden
bör finnas lättillgängliga för hyresgästen.

Lokal information
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27. Hantering av matvaror:
Kylskåp, frys och skafferi
I kylskåpet förvaras kylvaror som mjölk, smör, ost, kött, fisk och vissa grönsaker.
Exempelvis tomater bör inte läggas i kylskåp för då förlorar de både smak och näring.
Matvaror som ris, bröd och pasta behöver inte förvaras kallt. De kan du förvara i
skafferiet.
I frysen förvaras sådant som du vill behålla under en längre tid. Du kan exempelvis
förvara kött i frysen upp till sex månader.
Det är viktigt att ha god hygien vid hantering av mat, speciellt kyckling och kött.
I sällsynta fall kan kyckling ha salmonella och därför är det viktigt att tillaga kycklingen ordentligt. Tvätta händerna och var noga med att inte blanda rå kyckling med
annan mat som inte ska tillagas.
Maxtemperatur i kylskåp rekommenderas att vara 8 plusgrader. I frysen rekommenderas mellan -18 och -22 grader.
I Sverige är alla matvaror utom grönsaker och frukt märkta med bäst före-datum.
Det betyder att maten är bäst innan det datumet men den kan mycket väl vara bra
även efter det datumet. För att veta om maten är bra efter bäst före datumet gäller det
att titta, lukta och smaka.

Länkar
På www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-och-forvaring kan du
läsa mer om vilken mat du bör förvara i kylskåp och vilken mat som helst ska förvaras
i rumstemperatur. Här kan du även läsa mer om datummärkning på mat.

BÄST FÖRE 210810
Titta, lukta och smaka!
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28. Rengöring
Det är ni som bor i en lägenhet som ansvarar för att städa, både när ni bor där
men också när ni flyttar ut.
Om du har parkettgolv i bostaden: Det är inte bra att använda vatten när du
tvättar parkettgolv, åtminstone inte för ofta eller för mycket. När du städar golv och
andra ytor är det bäst att använda såpa eller enklare rengöringsmedel, inte klorin
exempelvis.
Om det finns en köksfläkt över spisen så är det viktigt att rengöra filtret, helst en
gång per halvår. En smutsig köksfläkt kan utgöra brandfara. Stäng av elen, ta ut filtret
och rengör filtret med varmt vatten och diskmedel. Låt torka och sätt därefter tillbaka
det.
I badrummet under duschen eller badkaret finns en golvbrunn där vattnet rinner
ner. Om du lyfter bort gallret (vissa galler kräver skruvmejsel) hittar du ett vattenlås
som kan liknas vid en liten hink. Där samlas hår-och hudavlagringar samt tvålrester
och det är viktigt att rengöra vattenlåset regelbundet. Om vattenlåset inte rengörs kan
det börja lukta illa från avloppet.
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29. Stopp i toalett eller vattenlås
Toaletten
Ibland kan det bli stopp i toaletten och stoppet behöver då åtgärdas. Oftast kan du
lösa det själv med en vaskrensare. Om det inte fungerar behöver du kontakta någon
för att få hjälp. Det är viktigt att se till så att inget annat än avföring och toalettpapper
spolas ner eftersom andra saker lätt orsakar stopp.

Vask i kök och badrum
Det är viktigt att inte spola ner olja eller matfett i diskhon eftersom det kan
stelna i avloppsrören och orsaka propp och stopp. Torka i stället ur exempelvis
stekpannan med hushållspapper och släng pappret i papperskorgen. Ifall
du har mycket olja, tex efter att ha friterat mat så kan du hälla oljan i en platsburk/
flaska med lock och slänga denna. Även rått ägg, stearin och gips stelnar i avloppsröret och kan orsaka stopp. Försök att spola ner så lite som möjligt i avloppet, utöver
vatten och diskmedel.
Om du har stopp i vasken behöver vattenlåset rensas. Ett vattenlås är ett krökt rör
som sitter under vasken i köket och i badrummet. Det är en barriär där vattnet som
samlas i röret förhindrar att dålig lukt, ohyra och sjukdomar kommer upp ur röret.
Ifall du får ett stopp så kan du prova att koka vatten och hälla ner det i avloppet för
att lösa upp stoppet. Du kan även köpa en vaskrensare i dagligvaruaffär. Ifall du inte
får bort stoppet så bör du kontakta din fastighetsskötare eller boendepersonal.
I handfatet i badrummet kan det fastna hår så att vattnet åker ner långsammare. Försök att förebygga detta genom att enbart spola ner vatten och tvål i handfatet. Ifall det
är stopp i handfatet så behöver ofta röret under handfatet monteras ner och rengöras.
Om du inte känner dig säker med detta så kontakta din fastighetsskötare/boendepersonal.

Länkar
Film som visar rensning av vattenlås:
https://www.youtube.com/watch?v=Q1SQBcXwO5Q
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30. Så fungerar el
Om strömavbrott sker hemma hos dig är det troligtvis en säkring som gått i lägenheten. (Visa proppskåp/elskåp med automatsäkring).
Om strömavbrott sker i området så kommer strömmen att komma tillbaka så snart
som möjligt. Stäng av spis och andra apparater som inte ska vara igång i onödan.
Frågor: Ring journummer eller fastighetsskötare.
Elektricitet i Sverige är 230V.
OBS! Utan grundläggande kunskap får man inte utföra elarbeten i hemmet och är
man osäker ska man kontakta sin fastighetsskötare.

Länkar
Koppla säkert – Elsäkerhetsverket: https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/

Lokal information
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31. Så fungerar värmesystemet
• Inomhustemperatur
• Hantering av element och ventilation

Lokal information
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32. Sophantering
Det är viktigt att hushållsavfallet hanteras på rätt sätt. Därför ska sopor sorteras efter material och slängas på rätt plats. Genom så kallad källsortering kan
avfallet återvinnas och då skyddas både människor och natur.
I de flesta bostadshus finns ett gemensamt miljöhus med flera sopkärl där avfallet
slängs. Miljöhusen har ofta sopkärl där förpackningar av plast, papper, glas, metall
och tidningar kan slängas. Om ett bostadshus saknar ett miljörum med olika sopkärl,
finns det kommunala återvinningsstationer där avfallet kan återvinnas.
I miljöhuset får man INTE slänga farligt avfall som till exempel elprodukter. Man får
heller inte slänga madrasser, möbler eller annat liknande större avfall. Detta avfall
slängs på kommunens återvinningscentraler (inte det samma som återvinningsstationer som finns på bilden endan)
För att förhindra problem i miljöhuset ska soppåsen knytas ihop ordentligt. Sedan
ska den slängas i rätt sopkärl. Sopor ska INTE placeras utanför ytterdörrar eller bredvid soptunnan. Det kan både lukta illa, dra till sig råttor och vara brandfarligt.
Tänk på allas trevnad och ta hand om soporna!

Länkar
www.sopor.nu
www.avfallsverige.se

Lokal information
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33. Tvättstuga
I de flesta bostadshus finns det en gemensam tvättstuga för hyresgästerna.
I tvättstugan brukar det finnas information med instruktioner och regler för
skötsel av tvättstugan.
Här är några av de vanligaste reglerna i tvättstugan:
• Hyresgästen får tillgång till tvättstugan genom att boka en tid. Bokning av tvättid
sker genom bostadshusets bokningssystem. En del hus har en bokningstavla,
med ett lås som placeras på önskad tvättid. Andra hus har ett digitalt bokningssystem. Det är mycket viktigt att den boende passar sin tid och INTE tar en
grannes bokade tvättid.
• Efter tvättiden är det viktigt att du städar tvättstugan. Töm luddet i torktumlaren, torka av tvättmaskinerna och släck ljuset. Lämna inte kvar några kläder eller
andra tillhörigheter. Tänk på grannsämjan – lämna tvättstugan ren och fin till
nästa hyresgäst.
• Tvättstugan får bara användas av hyresgäster. Den får bara användas till tvätt
och tork. Andra aktiviteter i tvättstugan är INTE tillåtet.
• Tänk på miljön och använd inte mer tvättmedel än vad som behövs.
Om en maskin eller inredning är trasig ska du felanmäla till fastighetsskötaren eller
hyresvärden.

Lokal information
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34. Förråd – förvaring av cyklar
och barnvagnar
I tillfälliga boenden har man inte alltid tillgång till förråd, men när man får en permanent lägenhet finns alltid tillgång till förråd som tillhör lägenheten. Oftast finns även
cykel och barnvagnsförråd.
Ingenting får förvaras i trappuppgången, förrådskorridoren eller utanför lägenheten.
Det beror på att det inte ska stå saker i vägen om det börjar brinna och alla som bor i
huset snabbt måste ta sig ut. Om saker står i trapphuset är det också ökad risk för att
brand sprider sig snabbare, och det är även risk för att saker blir stulna.

Lokal information
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35. Relationer till grannar
Det är du som tillsammans med dina grannar skapar gemenskap och trivsel
där ni bor. I ett flerfamiljshus finns det trivselregler som ni boende ska förhålla
er till för att alla ska trivas. Olika hyresvärdar kan ha olika regler. Här hittar du
några vanliga regler.
I ett flerfamiljshus bor du nära dina grannar. Det innebär att du måste visa hänsyn
och ha tålamod med andras sätt att leva. Att bo i ett hus med många lägenheter
ställer krav på alla som bor där inte stör varandra och att man följer de trivsel- och
ordningsregler som finns.
På kvällar och nätter måste man anpassa sin ljudnivå och visa extra hänsyn
mot sina grannar. En vanlig riktlinje kan vara att man ska hålla låg ljudnivå efter
klockan 18 och att det ska vara helt tyst från klockan 22. Man kan exempelvis tänka
på att inte ha för hög ljudvolym på sin TV eller stereo, inte borra eller spika i väggen
och undvika att använda hushållsmaskiner sena kvällar och nätter. Det är också viktigt att inte låta barnen springa och vara högljudda i trappuppgången eller på andra
sätt störa grannarna.
Av brandsäkerhetsskäl och för att underlätta städning ska du inte placera föremål
i trapphus, korridorer eller i källare.
Att grilla på balkongen är inte tillåtet. Det kan vara tillåtet att grilla på gården, men
tänk på att röken från grillen kan störa dina grannar.
Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen som trapphus, korridor,
källare och tvättstuga. Rökning på balkongen kan vara tillåten. Tänk då på att visa
hänsyn till dina grannar och inte kasta ut fimpar från balkongen.
Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla boende samsas om. Därför är det
viktigt att du städar tvättstugan efter användning. I de flesta flerfamiljshus måste
man ha en tvättid för att få tvätta. och den bokas via ett bokningssystem.
Det bästa sättet att få bra grannar är att själv vara en bra granne. Det är vanligt och
trevligt att säga hej till sina grannar när man möts och ibland kan man också få
nya vänner.
Husdjur: Det är vanligt i Sverige att ha hund eller katt som husdjur i bostaden.

Länkar
https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/boende/trivselregler/
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36. Post
I Sverige är det Postnord som ansvarar för hanteringen av post. För att kunna
ta emot post måste avsändaren (den som skickar posten) ha mottagarens
(den som tar emot posten) namn och adress.
Kom ihåg att posten bara får öppnas av den som namnges på posten. Det är INTE
tillåtet att öppna någon annans post utan den adresserade personens samtycke. Det
gäller både för de man bor med och för grannar.
I boendet har varje hushåll en egen postlåda dit posten delas ut. Det kan vara post
från familj, vänner och myndigheter. Men det kan också vara reklam från olika företag. Om du inte vill ha reklam kan du sätta en lapp med texten ” Ej reklam tack” på
din postlåda.
Om inte posten som skickas får plats i din brevlåda får du i stället en så kallad postavi alternativt ett sms med en kod. Ta med postavin eller koden till det utlämningsställe som står på avin. På utlämningsstället visar du upp avin eller koden tillsammans med ditt ID-kort.
Om en person vill skicka post behövs namn och adress på mottagaren. Kom ihåg att
det också behövs ett frimärke. Frimärken finns att köpa i många butiker och serviceställen. Lägg posten på en gul Postnord-postlåda för att skicka den. Postlådorna
finns ofta i centrum.

Länk
www.postnord.se
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37. Internet
Du kan använda internet till många olika saker. Du kan hålla kontakt med vänner och
släktingar. Du kan sköta bankärenden eller kontakt med myndigheter. Du kan hitta
svar på frågor i skolarbeten, titta på film, lyssna på musik, spela spel och mycket mer.
Det finns saker som du ska tänka på när du använder internet:
• Tänk efter innan du lägger ut text och bilder eller kommenterar något på nätet.
• Det du gör påverkar andra. Det som är förbjudet i det verkliga livet är även
förbjudet på nätet, exempelvis mobbning eller förtal.
• Om du ska träffa nätkompisar för första gången gäller det att vara lite extra
vaksam. Det kan vara någon som försöker lura dig.
• Ge aldrig ut inloggningsuppgifter och lösenord.
• När du läser något på internet kan du tänka så här: Vem har skrivit texten och varför?
• Du får oftast inte själv sprida texter och bilder som du hittar på internet. Vissa texter och
bilder får du sprida om du uppger var de kommer ifrån, vem som tagit fotot eller vem
som skrivit texten. Om du tycker det är svårt att veta vad man fritt får använda kan det
vara bra att fråga någon som vet.
• Ta reda på vilka inställningar du själv kan göra för att ha kontroll över dina inlägg och
dina foton. Ta reda på vilka användarvillkor det finns på sajten eller för spelet. Finns
det några regler för hur du ska uppföra dig? Ta reda på vad som gäller genom att läsa på
sajten eller fråga någon som kan.
• Om du vill lägga upp egna bilder där det förekommer andra personer än du själv, måste
du fråga de personerna innan du lägger upp den på nätet.
• För personer under 18 år är det inte alltid tillåtet att köpa saker själv på nätet. En vuxen
person måste godkänna betalningar, men det finns undantag.
• Ibland kan det finnas dolda avgifter. Det kan göra det svårt att veta vad saker kostar på
sajter eller spel. Fråga någon som vet hur det fungerar innan du köper eller säljer något
på nätet, så minskar risken att du blir lurad.
• Eftersom barn använder internet redan i tidig ålder kan det vara bra att börja prata även
med små barn om säkerhet på nätet, om vad som finns där, vad de ska tänka på och vad
de får och inte får göra. Som vuxen kan det vara bra att följa de allra minsta barnens
närvaro på nätet.
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38. Apotek och husapotek
Vissa läkemedel kan du köpa receptfritt. Andra kan du bara köpa om du har ett
recept från till exempel en läkare eller tandläkare. Du kan köpa alla läkemedel
på godkända apotek och webbplatser. Vissa receptfria läkemedel kan du även
köpa på andra ställen, till exempel livsmedelsaffärer.

Receptfritt eller receptbelagt
Oftast är det en läkare eller tandläkare som skriver ut receptbelagda läkemedel. Det krävs till exempel när läkemedlet har
komplicerade doseringar eller om läkemedlet kan medföra
allvarliga biverkningar. Den svenska sjukvården skriver inte
ut mer medicin än nödvändigt – det är inte bra för varken den
egna kroppen och naturen. När du kontaktar vården kan du få
beskedet att det bästa för din sjukdom är att vila.

Köpa på apotek
Det är bara apotek som får sälja receptbelagda läkemedel. Apotekssymbolen är en
variant av ett grönt kors, som är en vanlig internationell symbol för apotek.
Var kan jag köpa läkemedel? https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/att-fa-recept-och-att-kopa-lakemedel/
var-kan-jag-kopa-lakemedel/

Husapotek
Det kan vara bra att ha ett husapotek hemma. Då kan du direkt ta hand om olika besvär eller sköta om sår. Här är några tips på vad som kan vara bra att ha hemma, och
som du kan köpa receptfritt på apotek:
• Pincett.
• Plåster, kompresser och tejp för att fästa kompresser. Det finns olika plåster och
kompresser beroende på typ av sår.
• Sårtejp, i form av smala tejpremsor för att föra ihop små glipande sår.
• Elastisk binda, till exempel för att linda stukningar.
• Skavsårsplåster som lindrar, skyddar och underlättar läkning.
• Kylbalsam och hydrokortisonkräm, som kan lindra vid lättare solsveda.
• Febertermometer.
• Avsvällande nässprej eller näsdroppar, för att behandla tillfällig nästäppa.
• Smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Det kan vara bra att ha dessa
läkemedel i flytande form eller stolpiller om du har barn.
• Vätskeersättning, om du kräks eller får diarré.
• Medicinskt kol, att använda vid förgiftningar. Kontakta alltid Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 67 00 innan du använder medicinskt kol.
Ibland kan det vara olämpligt att använda medicinskt kol.
• Xylocain, alsolsprit, alsolgel eller hydrokortisonkräm som kan lindra insektsbett.
• Bedövande hudsalva för att minska smärtan om du behöver göra rent framför
allt skrubbsår.
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Viktigt när det gäller läkemedel
Det finns risk för att läkemedel blir gamla. Titta på förpackningen och kontrollera
hållbarhetsdatum. Tänk på att läkemedel som du själv har fått på recept inte ska användas av någon annan. Förvara alltid läkemedel så att inte barn kommer åt dem.
Husapotek: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/rad-om-lakemedel/husapotek/

Lokal information
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39. Bostadskostnader: Hyra, el
och hemförsäkring
När du bor i en hyreslägenhet eller i kommunens boende måste du betala hyra.
Hyran betalas alltid i förtid – du betalar alltså för kommande månad. Lättast är att
betala hyran via Internetbank. Du kan inte betala hyran med kontanter. I god tid
kommer du att få en hyresavi hemskickad till dig och senast sista vardagen i månaden måste pengarna vara inne på hyresvärdens konto. Du kan
alltså inte betala hyran sista dagen i månaden. Det är viktigt att du håller koll på hur
många dagar som är i en månad så att du inte betalar hyran för sent.
Ett villkor för att du ska få bo i kommunens bostäder, oavsett om det är en hyreslägenhet eller ett kollektivt boende, är att du har en hemförsäkring. Du måste ha
minst grundförsäkring, men det finns alternativa tillägg du kan ha om du vill det.
Kostnaden för hemförsäkring varierar beroende på exempelvis hur stor din bostad är
och hur många som bor där.
När du handlar vissa saker i affärer kan du få frågan om du vill köpa till en extra
försäkring. Detta är oftast onödigt. Du har dels ett skydd för att sakerna ska fungera
genom konsumentköplagen, dels täcker din hemförsäkring till viss del.
I en hyreslägenhet behöver du ha ett elavtal. Du kan välja på rörligt eller fast avtal.
Elbolaget kan hjälpa dig med vad som är det bästa alternativet för dig.

Lokal information
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40. Körkort och vägmärken
Om du har ett körkort från ett annat land, gäller det i vissa fall även i Sverige. Kom
ihåg att det är svenska regler som gäller i Sverige. Läs mer på Transportstyrelsens
webb: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/utlandska-korkort/
Här finns information om hur det går till att ta körkort (men då krävs personnummer): https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/
Här finns alla vägmärken i Sverige:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/
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41. Kollektivtrafik
I kommunerna i Västra Götalandsregionen är det företaget Västtrafik som
samordnar kollektivtrafiken, det vill säga resor med buss, spårvagnar,
vissa tåg och vissa båtar.
På Västtrafiks webbsida finns en sida som berättar om hur det fungerar att resa:
https://www.vasttrafik.se/resa-med-oss/
Om du har en smartphone kan du ladda ner appen Västtrafik ToGo, och
i den söka fram resor och betala för resorna. I den finns den så kallade Reseplaneraren, där du kan fylla i din hållplats och den hållplats du vill åka till och
få fram tider och buss/tåg-linjer. Du kan också betala för din resa i appen, med
swish eller bankkort. Du kan köpa enkelbiljetter, periodbiljetter och dygnsbiljetter och resa i hela Västra Götaland.
Reseplaneraren och annan information om att resa finns även på Västtrafiks
webbplats vasttrafik.se.
På de större orterna har Västtrafik egna kundserviceställen där du kan prata
med personal, fråga om resvägar och köpa biljetter. Det finns också många
kiosker och andra affärer som säljer Västtrafiks biljetter.
Några saker att tänka på:
• På många bussar, tåg och spårvagnar går det inte att köpa biljett ombord
utan det måste du göra innan din resa.
• Om du inte har en giltig biljett ombord och det kommer en kontrollant
måste du betala en avgift på 1 500 kr för vuxna och 750 kr för ungdomar
15-17 år.

Lokal information
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42. Bostadsmarknaden
och bostadskö
Det kan vara svårt att få bostad i Sverige eftersom det råder bostadsbrist. I
städerna där jobb och utbildning finns är bostadsbristen mer märkbar än på
mindre orter. Det är därför viktigt att tidigt ställa sig i bostadskö och aktivt söka
lägenheter.
Det finns olika typer av bostadsformer. Dels finns bostadsrätter och villor/fristående
hus, som en person kan köpa och äga. Det finns också hyresrätter som man hyr av
en en hyresvärd. En hyresrätt ägs inte av dig som boende och större förändringar i
lägenheten måste godkännas av hyresvärden.
De flesta kommuner har egna bostadsbolag, men det finns också privata hyresvärdar som har egna köer. Anmäl dig som bostadssökande hos olika bostadsbolag och
bostadsförmedlingar. De brukar ha en webbplats på internet där du kan göra din
anmälan. Många har krav på att man ska ha fast inkomst, att man inte har betalningsanmärkningar eller andra krav som till exempel att familjen inte är för stor för
lägenheten.
Många bostadsbolag och bostadsförmedlingar har något som kallas för bostadskö.
Dina chanser att få en lägenhet ökar ju längre tid du stått i en bostadskö. Reglerna
kan variera för olika bostadsbolag. Det kan vara bra att ställa sig i bostadskö hos flera.
Hos en del bostadsbolag behöver man betala en avgift.

Länkar
Boendeguiden Göteborg (goteborg.se)
https://www.hyresgastforeningen.se/
https://www.boverket.se
Bostäder i Göteborg och till viss del
grannkommunerna:
https://nya.boplats.se
https://www.homeq.se
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43. Barns rättigheter och förbud
mot all typ av våld
Barnkonventionen är lag i Sverige. Att barnkonventionen är lag innebär att alla
myndigheter och domstolar ska ta hänsyn till barns rättigheter. Barn är egna
individer med egna rättigheter. Man ska alltså inte se på barn som föräldrars
eller vårdnadshavares ägodelar utan som egna individer med egna rättigheter.
Läs mer på informationsverige.se: https://www.informationsverige.se/sv/
jag-har-fatt-uppehallstillstand/rattigheter-och-skyldigheter/barnets-rattigheter/

Barns rättigheter och föräldraskap
Handboken Barns rättigheter och föräldraskap är till för dig som är förälder eller en
annan viktig vuxen runt barn. Den berättar om barns rättigheter med utgångspunkt
i FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den oftast
kallas. Här finns handboken: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6395bf21784b0add954f77/1616498274790/Handbok_Barns%20r%C3%A4ttigheter%20
och%20f%C3%B6r%C3%A4ldraskap.pdf

Kurs i samhällsorientering
Integrationscentrum i Göteborgs stad anordnar en kurs i samhällsorientering för
nyanlända asylsökande. I den finns ett moment om barns rättigheter och du hittar en
kursbok för den delen här: https://xn--samhllsorientering-otb.se/category/asyl/

Våld i nära relation
I Sverige är det inte tillåtet att slå eller tvinga sina barn eller övriga familjemedlemmar (och inte någon annan heller). Våld kan vara:
• Fysiskt våld: hålla fast, knuffa, dra i håret, sparka, ge örfilar, ta stryptag, slå
med knytnävarna eller med saker.
• Psykiskt våld: säga elaka saker, hota, manipulera, ljuga, isolera någon.
• Sexuellt våld: säga kränkande saker, tvinga någon till samlag eller göra ovälkomna fysiska närmanden, våldtäkt, övergrepp med tillhyggen, att tvinga någon
titta på porr, och att utföra sexuella handlingar i någons åsyn.
• Ekonomiskt våld: övertala någon att ta lån, tvinga eller lura någon att skriva
på äktenskapsförord, förfalska någons namnteckning, ta full kontroll över familjens/partnerns ekonomi och undanhålla partnern pengar, tvinga partnern att be
om pengar till sig och eventuella barn.
• Materiellt våld: sparka hål i dörrar, kasta mobiltelefon eller andra ekonomiskt
eller känslomässigt värdefulla saker i golvet, förstöra saker som någon behöver.
• Försummelse: lämna den utsatta utan hjälp eller tillsyn, inte ge tillräckligt med
mat eller avsiktligt ge fel medicin.
Läs mer om våld på exempelvis Sveriges kommuner och regioners webb:
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/valdinararelationstodfordigsomchef/vadarvaldinararelationer.35439.html
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44. Vaccination: Vuxna och barn
I Sverige erbjuds alla barn ett antal vacciner genom vaccinationsprogrammet
för barn. Det är avgiftsfritt och sker genom barnavårdscentraler och elevhälsan.
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-barn/
Som vuxen behöver du återkommande fylla på med fler doser av vissa vaccin för
att vara skyddad mot de sjukdomarna livet ut. Det gäller bland annat vaccin mot
stelkramp och difteri. Du som inte har fått alla vacciner som ingår i vaccinationsprogrammet för barn rekommenderas också att komplettera med dem. Vänd dig till
din vårdcentral för mer information.
Det finns fler vaccin som inte ingår i vaccinationsprogrammet för barn.
Du som har större risk att bli allvarligt sjuk i influensa rekommenderas till exempel
vaccin mot influensa. Ett annat exempel är vaccin mot TBE.
Inför resor utomlands kan både barn och vuxna behöva vaccin mot ytterligare
sjukdomar. Här kan du läsa om vilka vaccinationer som rekommenderas inför resor.
All vaccinering är frivillig i Sverige.
Så fungerar vaccin: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/
vaccinationer/sa-fungerar-vaccin/
Bildstöd i vården: https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/

Lokal information
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45. Hälso- och sjukvårdssystemet
Hälso- och sjukvård är vård som alla människor i samhället kan använda och har rätt
till. Hur sjukvården fungerar skiljer sig åt i världen. Sverige har bestämt att rätten till
bra vård ska vara lika för alla – jämlik. Så du behöver inte betala mycket pengar om
du behöver träffa en läkare, opereras eller vara inlagd på ett sjukhus.
När du eller dina barn blir sjuka ska du i första hand ringa till din vårdcentral. Här får du
hjälp med de vanligaste sjukdomarna och besvären du har. Ibland bedömer läkaren att
du eller ditt barn skulle behöva specialistvård och då skriver läkaren på vårdcentralen en
remiss till specialistläkare.
I Sverige kan du välja vårdcentral. Många väljer den vårdcentral som ligger närmast hemmet. Första gången du går till vårdcentralen får du hjälp att skriva in dig. Är du inte nöjd
med din vårdcentral kan du byta.
På kvällar och helger är vårdcentralen stängd. Om du behöver vård på kvällen eller helgen
ska du gå till en jourmottagning/jourakut och vid riktigt allvarliga och akuta tillstånd en
akutmottagning på sjukhuset. Ring gärna 1177 och fråga om råd om du behöver uppsöka
akuten eller jourcentralen.
Det finns olika vårdinstanser beroende på vilken hjälp som behövs.

Vårdcentraler
Om du blir sjuk ska du kontakta vårdcentralen i första hand. Här arbetar många olika
yrkeskategorier. Exempelvis sjuksköterskor, allmänläkare/distriktsläkare, undersköterskor
och kuratorer. Vårdcentralen har öppet på dagtid under vardagarna. Du kan söka direkt om
det är bråttom, till exempel om du har ett sår som blöder. Annars är det oftast bäst att ringa
först. På vissa vårdcentraler kan du komma mellan vissa klockslag utan att ha bokat en tid,
så kallad drop- in.
Du har rätt till en gratis hälsoundersökning via din vårdcentral om du vill. Vid hälsoundersökningen får du svara på frågor om din hälsa. Vårdpersonalen tar olika prover. När
man varit i Sverige ett tag kan olika svårigheter som har skett i hemlandet, på flykten eller
här i Sverige påverka hälsan och ge olika besvär. Då kan man som vuxen få hjälp på Flyktingmedicinsk mottagning och som barn av Flyktingbarnteamet. (För frågor som specifikt
rör migrationsrelaterad ohälsa går det bra att ni handläggare kontaktar Flyktingmedicinsk
mottagning för konsultation, men tänk på att de inte kan ge rådgivning eller svar på individuella ärenden.)
Kontaktuppgifter Flyktingmedicinsk mottagning: https://www.vgregion.se/halsaoch-vard/riktade-mottagningar/flyktingmedicinsk-mottagning---goteborg/
Kontaktuppgifter Flyktingbarnmottagning: https://www.angeredsnarsjukhus.se/
vara-mottagningar2/flyktingbarnmottagning/

Jourmottagning/akutjour
Jourcentralen eller akutjouren åker du till när din vårdcentral är stängd och ni har akut
sjukdom eller besvär som inte kan vänta tills nästa dag. Här behöver du inte boka tid. Här
görs endast korta insatser – eventuella utredningar görs på din vårdcentral. Fråga din
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vårdcentral vilken jourmottagning/akutjour som finns närmast, eller läs på vårdcentralens
webbsida på internet.

Sjukhus
Ett sjukhus har flera olika mottagningar och avdelningar. Där finns specialistmottagningar
och akutmottagningar. Många sjukhus har också mottagning för förlossning dit du åker när
du ska föda barn.

Specialistmottagningar
Här arbetar läkare som kan extra mycket om vissa sjukdomar. Oftast är det din läkare
på vårdcentralen som skickar en remiss till specialistmottagningen. Du måste inte ha en
remiss från en läkare utan kan skriva en egenremiss för att besöka en specialistmottagning,
men du får vänta kortare tid om du har remiss från läkare. Det kostar också mindre om du
har remiss.
Här är några exempel på sjukhusets olika specialistmottagningar:
• Ortopedisk mottagning: För problem med skelettet eller rörelseorganen, till exempel
ett brutet ben.
• Medicinsk mottagning: För inre sjukdomar, till exempel besvär med mage och tarmar.
• Kirurgisk mottagning: För sjukdomar som kräver operation.
• Gynekologisk mottagning: För kvinnors sjukdomar, till exempel en komplicerad graviditet.
• Ögonmottagning: För olika sjukdomar i ögonen.
• Öron-, näsa- och halsmottagning: För problem i öron, näsa och hals.
• Psykiatrisk mottagning: För psykiska problem.

Akutmottagning
En akutmottagning är öppen alla timmar på dygnet. Till akutmottagningen åker du om du
har en farlig skada eller akut sjukdom eller när din vanliga vårdcentral eller jourcentral har
stängt. Det är vanligt att du får vänta länge om du går till sjukhusets akutmottagning. Det
beror på att sjukhuset inte kan veta hur många patienter som ska komma. På akutmottagningen får den person som är mest sjuk eller skadad sjukvård först.
Exempel på akuta tillstånd kan vara plötsliga bröstsmärtor, andningsbesvär, svår akut
huvudvärk, svåra magsmärtor, kramper, benbrott, medvetslöshet. Om du inte är allvarligt
sjuk eller skadad bör du gå till din vårdcentral eller jourmottagning. Där kan du oftast boka
en tid eller gå på drop-in. Drop-in betyder att du tar en kölapp och väntar på din tur.

Barn och unga
I stora städer kan det finnas särskilda sjukhus för barn och ungdomar. I mindre städer finns
det en särskild mottagning för barn och ungdomar mellan 0 och 16 år.

Förlossning
När du ska föda barn får du först komma till en förlossningsavdelning. Ring helst till avdelningen innan du kommer dit. När barnet är fött kan ni få komma till en BB-avdelning.
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Barnmorskemottagning (BMM)
Barnmorskemottagning (BMM) är bland annat till för gravida kvinnor. Du går till Mödravårdcentralen (MVC) under hela graviditeten för att kontrollera att barnet och du själv
mår bra. Det är gratis att gå till MVC. MVC har också möten där du kan få information om
graviditeten, förlossningen och amning. Det är vanligt att pappan till det väntade barnet är
med på möten och vid förlossningen. Till BMM går du också om du behöver preventivmedel
och om du ska ta det gynekologiska cellprovet.

Barnavårdscentralen (BVC)
Här kan du som förälder få hjälp. På Barnavårdscentralen (BVC) kan du få tips om barnets
utveckling, amning, mat och sjukdomar. När du kommit hem från förlossningen kan du
själv kontakta BVC för att bestämma en tid för första mötet. Det första mötet hålls ofta i
hemmet. På flertalet orter i Sverige sker flera hembesök. Vid hembesöket berättar sjuksköterskan om BVC och ser efter hur barnet mår.
Det lilla barnet blir sedan regelbundet kallad till BVC för hälsokontroller. Här får barnet
sina vaccinationer och man följer barnets utveckling ända fram till fem års ålder. Synen,
hörseln och hur barnet växer är några saker man undersöker. Hälsokontrollerna är till för
att tidigt kunna hjälpa barnet om något inte fungerar som det ska.

Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningar är till för ungdomar som har frågor om sex, hälsa och relationer.
Ungdomsmottagningarna brukar vara öppna för ungdomar i åldern 13 till 25 år. Åldersgränserna kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Det är gratis att gå till en ungdomsmottagning. På en ungdomsmottagning brukar det finnas barnmorskor, kuratorer, psykologer,
undersköterskor, gynekologer och läkare.

Barn och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)
BUP är till för barn och ungdomar upp till 18 år och som behöver specialiserad psykiatrisk
vård. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för, och du som är upp till
18 år kan själv söka hjälp.
Det är ganska vanligt att barn och unga någon gång mår psykiskt dåligt och behöver stöd en
tid. Då kan du i första hand kontakta barnavårdscentralen, vårdcentralen, skolsköterskan,
skolkuratorn eller ungdomsmottagningen. Men om stödet inte hjälper och problemen har
blivit så stora att vardagen hemma, i skolan och med kompisar inte längre fungerar, kan du
ta kontakt med BUP.

Länk
Bildstöd i vården: https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/
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46. Tandvård
Barn och ungdomar
Tandvården för barn och ungdomar 3-23 år är gratis.
Från tre års ålder, men oftast redan från ett eller två års ålder, erbjuds alla barn besök
hos Folktandvården och därefter kallas de till regelbundna tandvårdsbesök . Upp till
och med 23 års ålder har barn rätt till gratis tandvård, även hos en privattandläkare.
Du som är förälder/vårdnadshavare kan välja en annan Folktandvårdsklinik eller en
privat tandvårdsklinik för ditt barn. Här kan du se vilka kliniker du kan välja:
Valbara kliniker 3- 19 år:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/fri-tandvard---barn-och-unga/valbara-kliniker-3-19/
Valbara kliniker unga vuxna 20+:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/fri-tandvard---barn-och-unga/unga-vuxna/

Vuxna
Från och med det år du fyller 24 omfattas du av ett tandvårdsstöd. Det innebär att
Försäkringskassan betalar en viss del av dina tandvårdskostnader. Du väljer själv
vilken tandläkare/tandklinik du vill gå till.

Akuta besvär barn och vuxna
Om du får tandvärk eller skadar en tand ska du i första hand vända dig till din vanliga
tandläkare eller tandvårdsklinik. Om den är stängd eller om du inte brukar gå till en
särskild klinik kan du kontakta Sjukvårdsupplysningen – ring telefonnummer 1177
så får råd om vad du ska göra eller vart du ska vända dig.

Länkar
Folktandvården Västra Götaland: https://folktandvarden.vgregion.se/
1177 Vårdguiden: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/
Borsta tänderna på barn: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-tahand-om-barn/praktiska-rad-i-vardagen/borsta-tander-pa-barn/
Bildstöd i vården: https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/

Lokal information
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47. Förskola
Förskolan är frivillig. Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder:
• när föräldrarna arbetar eller studerar
• när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.
Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag
eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder längre vistelsetid för barnen på
förskolan.
Kommunerna ska erbjuda allmän förskola till alla barn från och med höstterminen det
år som barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer skolans läsår och omfattar inte lov och
lovdagar. En plats i allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år).
Verksamheten är frivillig och det är föräldrarna som avgör hur mycket tid de vill utnyttja av de 15 timmarna varje vecka. Kommunerna ska dessutom erbjuda förskola till barn
i behov av särskilt stöd.
Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats.
Fristående förskolor är ett alternativ till den kommunala verksamheten. Det är kommunerna som godkänner fristående förskolor och ansvarar för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller
samma regler som för kommunala förskolor.
Texten ovan är hämtad från:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/forskolan/om-forskolan/det-har-ar-forskolan

Lokal information
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48. Öppen förskola
En öppen förskola är en mötesplats för föräldralediga föräldrar och deras barn i
åldern 0–6 år. På öppna förskolan finns utbildad personal och det är en bra plats
att lära känna andra föräldrar och barn och även att öva sig i att prata svenska.

Lokal information
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49. Grundskola
Alla barn i Sverige måste gå nio år i grundskola. Det står i den svenska skollagen
och kallas skolplikt. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin. Barn har
skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sju år (eller när de börjar
årskurs 1) till och med vårterminen i årskurs 9.
Det finns planer för skolarbetet som heter kursplaner och läroplaner. Där står vad barnen ska lära sig i skolan och hur undervisningen ska gå till. Undervisningen och böcker
är gratis för alla barn i grundskolan. De får också lunch utan att betala något.
Som förälder har du rätt att välja skola för dina barn. Barnet har alltid rätt till en plats i
skolan i det område där ni bor. Om du vill välja en annan skola ansöker du om plats genom att ta kontakt med rektorn på den skola som du är intresserad av. Barnet kan börja
på skolan om det finns en ledig plats.
För de barn som av olika anledningar inte går i grundskolan finns specialskola och
särskola. Specialskolan är till för barn som till exempel har en hörselnedsättning. Särskolan är till för barn med kognitiva eller psykiska funktionsvariationer som kan vara
medfödda eller förvärvade. I dessa skolor får eleverna extra stöd i undervisningen.

Språkundervisning
Barn kan ha rätt till modermålsundervisning om en eller båda föräldrarna har ett annat
språk än svenska som modersmål. För att ha rätt att delta ska barnet också ha grundläggande kunskaper i språket och använda det i hemmet varje dag.
Elever som har ett annat modersmål har också rätt till undervisning i svenska som
andraspråk. Svenska som andraspråk är både för nybörjare och för elever som redan
kan svenska. Ämnet Svenska som andraspråk har samma nivå som ämnet svenska men
undervisningen är anpassad till elever med ett annat modersmål än svenska.

Förberedelseklass
För barn som nyligen kommit till Sverige finns något som kallas förberedelseklass. I
en förberedelseklass får eleverna träning i svenska och undervisning i olika ämnen.
Eleverna utbildas för att så snart som möjligt kunna gå vidare till en klass i den vanliga
grundskolan. Undervisningen kan se olika ut för varje elev beroende på ålder, hemspråk
och tidigare kunskap. Det finns förberedelseklasser i många kommuner i Sverige.
Texten ovan är hämtad från:
https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-bilda-familj-och-leva-med-barn/grundskola/
Utbildningsguiden, Skolverket: https://utbildningsguiden.skolverket.se/
(finns på olika språk: https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages
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50. Gymnasieskola
När eleverna går sista året i grundskolan kan de söka till gymnasieskolan. Det
är frivilligt att läsa på gymnasieskolan i Sverige. Det är också gratis. Ungdomar
mellan 16 och 20 år kan läsa på gymnasiet om de har klarat grundskolan. Nästan
alla ungdomar väljer att fortsätta studera på gymnasiet.
Även gymnasieskolan har läroplaner och kursplaner som tagits fram av Skolverket.
I en kursplan står det vad eleverna ska kunna när de slutar. Betygssystemet i gymnasieskolan är samma som i grundskolan.
Eleven väljer vilken gymnasieskola och vilket program hen vill gå på. I sin ansökan
behöver eleven välja flera olika skolor eller program. Det är inte säkert att det finns
plats på den skola hen har valt i första hand. Det finns många olika program att söka.
På grundskolan brukar det finnas en studievägledare som kan hjälpa till och ge råd.
På gymnasiet får eleverna de kunskaper som behövs för att kunna studera vidare, till
exempel på universitet eller yrkeshögskola.
För att kunna läsa på ett nationellt program på gymnasiet måste eleven ha godkänt
betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i matematik och engelska från grundskolan. För att bli antagen på ett yrkesprogram måste eleven också ha godkänt betyg
i minst fem andra ämnen. För att bli antagen till ett högskoleförberedande program måste eleven också ha godkänt i minst nio andra ämnen.
De elever som inte har godkänt i dessa ämnen kan läsa på ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska hjälpa dem att komma vidare till andra studier.
Det finns fem olika introduktionsprogram. Ett av dessa program är språkintroduktion
som vänder sig speciellt till ungdomar som är nyanlända. I programmet läser ungdomarna svenska samtidigt som de kan läsa andra ämnen. Kontakta din kommun för att
se vilka möjligheter som finns där du bor.
Texten ovan är hämtad från: https://www.informationsverige.se/sv/
jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-bilda-familjoch-leva-med-barn/gymnasieskola/
Utbildningsguiden, Skolverket: https://utbildningsguiden.skolverket.se/
(finns på olika språk: https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages

Lokal information
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51. Svenska för invandrare (SFI)
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig
som behöver grundläggande kunskaper i svenska.
Du har också möjlighet att välja att studera SFI på en folkhögskola istället för hos kommunen. Om du vill läsa SFI på en folkhögskola, hör med din kommun vilka möjligheter
som finns.
När du studerar SFI lär du dig svenska så att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet. Du som inte kan läsa eller skriva alls
ska få möjlighet att lära dig det.
Målet är att du som elev ska få lära dig:
•
•
•
•
•
•
•

läsa och skriva svenska
tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang
uttal
använda relevanta hjälpmedel
anpassa språket till olika mottagare och situationer
hur man lär sig språk
strategier för hur man kan kommunicera

SFI är kostnadsfritt för dig. Böcker och andra lärverktyg ingår. En liten kostnad kan
dock förekomma. När du läser inom SFI kan du inte få studiemedel från Centrala
studiestödsnämnden (CSN).
Du kan börja från och med 1 juli det år du fyller 16 år och det finns ingen övre åldersgräns. Du ska vara bosatt i Sverige och sakna de grundläggande kunskaper i svenska
språket som utbildningen ger.
Du kan kombinera SFI med arbete, praktik eller en annan utbildning, t.ex. gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).
Texten ovan är hämtad från: https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi
Om SFI på olika språk:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/sfi

Lokal information
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52. Studera vidare
Det finns många olika utbildningar för vuxna. Om du är för gammal för att studera på
grundskolan eller i gymnasieskolan kan du istället till exempel studera på kommunal
vuxenutbildning (komvux) eller på folkhögskola. På grundläggande nivå studerar du
ämnen motsvarande de man studerar i grundskolan. På gymnasial nivå studerar du
kurser motsvarande de som finns på gymnasiet.
Om du har avslutat en gymnasieutbildning kan du fortsätta att studera på eftergymnasial nivå, till exempel på universitet, högskola eller yrkeshögskola.
Texten ovan är hämtad från: https://www.informationsverige.se/sv/
jag-har-fatt-uppehallstillstand/utbildning/
Olika utbildningar, Informationsverige.se: https://www.informationsverige.se/
sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/utbildning/olika-utbildningar/
Bidrag och lån från CSN, Informationsverige.se: https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/utbildning/bidrag-och-lan-fran-csn/

Lokal information
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53. Föreningsliv i Sverige
Fritid kallas den tid då du är ledig från arbete och skola. Det finns en stark tradition
av föreningsliv i Sverige och många är medlem i en eller flera föreningar på sin fritid. I
föreningslivet kan du lära känna andra med samma intressen och få fler kontakter i det
svenska samhället. För dig som är ny i landet kan medlemskap i en förening vara ett
sätt att få nya vänner och snabbare lära dig svenska språket. Genom en förening kan du
också arbeta med viktiga samhällsfrågor.
I Sverige finns det föreningsfrihet. Det är en viktig del av det demokratiska samhället.
Föreningsfrihet betyder att alla har rätt att starta en förening. En grupp människor som
har ett gemensamt intresse eller en gemensam bakgrund kan starta en förening.
Det finns många olika föreningar, till exempel sport- och idrottsföreningar, kulturoch musikföreningar, föreningar som lagar mat, hantverksföreningar, föreningar för
människor med ett speciellt yrke och religiösa föreningar. Det finns också föreningar
som samlar människor som kommer från ett speciellt land eller en kultur. Arbetet inom
en förening är ideellt och görs utan lön.
Du kan komma i kontakt med en förening genom din kommun. Kommunen har oftast
ett föreningsregister där du kan se vilka aktiviteter de bedriver och som skulle kunna
vara intressanta för dig. Du kan kontakta föreningen själv eller använda dig av NAD i
väst (se länk nedan) som matchar dig med en förening som bedriver en verksamhet just
du tycker är intressant.
Fördelar med att vara med i en förening:
•
•
•
•
•

Det är roligt att vara med i en förening
Du träffar människor som har samma intressen som du har
Du får prata svenska om ämnen som du tycker är intressanta
Din hälsa blir bättre om du motionerar eller umgås med andra
Du lär dig hur det svenska samhället fungerar

Länkar
NAD i väst – Nätverk, Aktivitet och Delaktighet

Lokal information

(om exempelvis lokalt föreningsregister)
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54. Begreppet kultur och vad som
är svensk kultur
I Sverige används ordet kultur i två olika sammanhang. Det
är den av människan skapade kulturen, som underhållning,
konst, litteratur, musik och teater. Vi använder också ordet kultur som
beskrivande av hur vi lever, som vi lärt oss från där vi föddes och
växte upp. Exempel kan vara värderingar, seder, traditioner, språk,
ritualer och vilken religion man har. Det kan också handla om hur vi
hälsar på varandra, hur vi klär oss, hur ofta vi tackar och hur nära vi
står varandra när vi pratar.
Kulturen förändras med tiden eftersom utvecklingen går framåt,
och den kommer att fortsätta förändras.
Ibland när människor från olika kulturer möts kan det uppstå konflikter för att man inte förstår varandra, man kan säga att det blir
kulturkrockar. När vi möter en person från en annan kultur kan vi
upptäcka att det som är självklart för oss kan vara mycket märkligt för
någon annan och tvärtom.

Svensk kultur – ”typiskt svenskt”
Det går inte att säga exakt vad som är svensk kultur, eftersom det kan
skilja sig åt mellan olika människor och olika delar av Sverige. Dessutom utvecklas
kulturen som sagt hela tiden.
Några saker som kan sägas är dels att Sverige är ett till stor del sekulariserat land,
alltså att religion inte har lika stor betydelse som i många andra delar av världen.
Många här tror visserligen på Gud men ens religion förväntas vara en privatsak som
man ska hålla för sig själv och inte låta påverka arbetsplatsen eller samhället i övrigt.
Sverige är också ett individualistiskt samhälle, det vill säga att varje individ har
rättigheter och skyldigheter. Varje individ är fri att själv välja exempelvis vem hen vill
leva tillsammans med, om hen vill gifta sig och med vem, hur man vill klä sig, vilket
yrke man vill ha och så vidare. Varje vuxen individ är också ansvarig för sina egna
handlingar. Många andra länder har en kollektivistisk samhällsstruktur, där individen står under familjen och släkten och förväntas leva enligt de normer som kollektivet sätter upp.
Sverige kännetecknas också av att vi har en stark välfärdsstat. Det innebär att
företag och individer som arbetar betalar en relativt stor del av sin lön genom olika
typer av skatter. Med dessa skatter betalar staten ut pengar till personer som inte
kan försörja sig själva och ser även till att sjukvård och utbildning är mer eller mindre gratis, bygger vägar osv. Välfärdsstaten bygger på att alla som kan bidrar genom
att arbeta och betala skatt och därför finns det pengar och stöd för den som blir sjuk
eller inte kan klara sig själv. Även i Sverige hjälper familjemedlemmar varandra men
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staten finns också med som stöd för att alla ska få en rimlig levnadsnivå och för att
du istället för att vara tvungen att ta hand om gamla eller sjuka släktingar kan gå till
arbetet och därigenom bidra till skatten. Detta system kan bara fungera
om alla som har möjlighet också arbetar. Kostnaderna för mottagandet av
nyanlända i Sverige betalas av skattemedel från andra i Sverige som arbetar,
inte av UNHCR.
I Sverige finns en del förhållningssätt som är bra att känna till. Det är viktigt att komma i tid till bestämda möten, både professionella möten
såsom läkarbesök men även privata möten. Det går bra att skicka sms om
man blir sen, dock riskerar man att förlora exempelvis sin läkartid om man
kommer sent. Kollektivtrafiken är i regel i tid så det finns risk att man missar buss eller tåg om man kommer sent.
En stark norm i Sverige är att vi köar till exempelvis kassan i butiker och
på banken. I vissa butiker och på exempelvis banken tar man en nummerlapp när man kommer, och sen väntar man på att numret ropas upp eller
visas på en display. Även när vi kliver på en buss är det lämpligt att köa och
inte tränga sig fram. Vi låter personer gå av buss/spårvagn innan vi går på.
Som i många länder har vi problem med nedskräpning utomhus, att
vissa bara slänger skräp på marken. Det är viktigt att slänga sitt skräp i
papperskorgen/soptunnan. Det finns ofta papperskorgar utomhus. Om du
inte hittar någon eller om den är full förväntas du ta med dig ditt skräp hem
och slänga det där. Med skräp menas exempelvis förpackningar, matrester,
flaskor, plastpåsar – allt sådant som du haft med dig ut och som inte ska
ligga i naturen. Om du lämnar skräp utanför en papperskorg/soptunna
kommer det råttor och fåglar och sprider ut det, vilket de flesta människor
tycker är otrevligt.

Normer för möten och samtal
• Svenskarna är kända för att inte visa sina känslor lika mycket och öppet som i
andra delar i världen. Man pratar med lite lägre röst och kan upplevas som mer
försiktig.
• I Sverige visar man respekt genom att inte avbryta andra personer när de talar
och att inte vara för högljudd. Normen är att den som pratar får prata färdigt
först. Sedan börjar jag prata.
• När man träffar personer som man inte känner eller är vän med så brukar man
hälsa genom att ta i hand, titta i ögonen och säga ”hej” eller något liknande. Alla
gör inte så men det är vad de flesta förväntar sig. Det vanliga i Sverige är att man
hälsar likadant på män och på kvinnor och det upplevs av många negativt att
exempelvis ta enbart personer av samma kön i hand.
• Om man inte vet vad man ska prata med en främmande person om så brukar det
fungera bra att börja med att prata om vädret. Vi har så olika väder olika dagar så
det finns alltid något att säga om vädret just idag.
• Många vuxna som flyttar till Sverige säger att det är svårt att få svenska vänner.
Det samma säger många svenskar som flyttar mellan olika delar av landet som
vuxna. Ett bra sätt att lära känna andra svenskar är att gå med i idrotts- eller
kulturföreningar.
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• Svenskar uppskattar ärlighet. Det upplevs som fult att ljuga i Sverige och om man
har gjort fel förväntas man erkänna det och ta ansvar för felet hellre än att ljuga
om det.
• Rättvisa är något som många svenskar ser som viktigt – att man väntar på sin
tur i butiker exempelvis. Många människor ser mycket negativt på när en person
försöker få fördelar till sig själv som den personen inte har rätt till eller när man
fuskar till sig saker man inte borde kunna få.
• Att säga att man inte förstår är helt ok i Sverige. Man förväntar sig att du säger
till om du inte förstår något som sägs till dig och det är inte en förolämpning mot
den du pratar med. Om du inte säger till så kommer personen du pratar med
utgå ifrån att du har förstått det som sagts.

Att umgås och äta
• Öppet hus: Alla är bjuda och alla kan komma när de vill. Man
brukar bjuda på buffé men visa väljer att bjuda på bara kaffe
och tårta.
• Knytkalas: Gästerna tar med sig mat och så äter alla av allt
gemensamt. Man kan ringa i förväg och fråga vad man ska ha
med sig.
• Smörgåsbord: Olika slags mat, både kall och småvarm.
Smörgåsbord serveras oftast vid jul, påsk och midsommar.
Vanlig mat på ett smörgåsbord är sill, lax, potatis, köttbullar,
Julbord – ett exempel på smörgåsbord.
skinka och korv. På smörgåsbordet börjar man vanligtvis med
att äta kalla fiskrätter, sedan kalla kötträtter och sallader och därefter varma
rätter.
• Om man äter på restaurang betalar var och en för sig om inget annat har bestämts – det kallas att ”dela på notan”. Ibland kan någon bjuda alla, förmodligen
den som föreslog middagen.

Alkohol
I Sverige är det vanligt att dricka alkohol vid festliga tillfällen, men även till vardags
och då främst på kvällar och helger.
Men det finns många svenskar som inte dricker alkohol alls eller som gör det i mindre
mängder eller inte så ofta. Alkoholen har länge varit en politisk fråga. Den så kallade
nykterhetsrörelsen vill få människor att dricka mindre, eftersom alkohol ökar risken
för våld och andra brott. Det är staten som har monopol på att sälja alkohol och det
sker genom Systembolaget. Man måste vara minst 20 år för att få köpa alkohol på
Systembolaget och för att bevisa det måste man visa legitimation. På restauranger
gäller att man måste vara minst 18 år.
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55. Allmänna högtider i Sverige
En tradition är något som man brukar göra och som återkommer regelbundet. En
högtid är en speciell och viktig händelse som firas ofta, till exempel påsk. Många
traditioner och högtider som firas i Sverige kommer från religionen. En del traditioner har en kristen bakgrund. En del kommer från den tid då människorna i Sverige
trodde på flera gudar.
I dag är religiösa traditioner och högtider framför allt helger då familj och vänner
träffas. Vi har både stora högtider som firas rejält runtom i landet och lite mindre
betydelsefulla högtider som kanske firades mer förr i tiden än vad de gör idag.

Jul
För många är julen den allra viktigaste högtiden, och det gäller både
vuxna och barn. Julhelgen sker 24-26 december varje år. Huvuddagen,
julafton, är alltid 24 december och kan alltså inträffa vilken veckodag
som helst. Det är på julafton som många svenskar delar ut julklappar,
äter julmat och tittar på Kalle Anka och hans vänner på tv. Juldagen och
annandag jul är ofta något lugnare dagar, men många passar på att träffa
släkt och vänner under dessa dagar. Många tar in en gran – en julgran
– i hemmet strax före jul, och klär den med glitter, ljusslingor och diverse
dekorationer.
Många börjar handla presenter flera månader i förväg, som så småningom hamnar under julgranen. Det är dessa som kallas för julklappar.
På bordet dukas det fram en mängd rätter som julskinka, olika typer av
korvar, omeletter, Janssons frestelse, sylta och mycket annat – det brukar
kallas för julbord. De allra flesta har egna synpunkter när det gäller vilka
maträtter som ska finnas på julbordet.

Julgran.

Påsk
Påsken firas någon gång i mars eller april månad. Påsken är den
viktigaste kristna högtiden. Då firas minnet av Jesus död och
uppståndelse. Påsken är i dag en högtid som de flesta i Sverige firar tillsammans med vänner och familj. Förr i tiden var
det vanligt att fasta 40 dagar före påsk. När påsken kom firade
människor att fastan var slut. Då brukade man till exempel äta
ägg. Därför äter svenskarna fortfarande mycket ägg under påsken.
Under påsken har barnen ledigt en vecka från skolan. Det kallas
påsklov. Före påsk klär många barn ut sig. De knackar på i
människors hem och önskar glad påsk, och folk brukar då ge
barnen godis. Under påsken ställer många fram påskris. Påskris är oftast kvistar
från björk. I riset sätter man fjädrar i olika färger. Det äts också mycket godis under
påsken, och på matbordet serveras ofta många olika rätter likt dem som äts till jul.
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Valborgsmässoafton
Den 30 april är det valborgsmässoafton. Då hälsar människor
våren välkommen. På många platser tänder man stora eldar och
sjunger sånger om våren.

1 maj
Den 1 maj är en högtid för arbetarna. Den har firats sedan
1800-talet i många länder. Första maj är en helgdag. Många
som arbetar är lediga från jobbet och skolorna är stängda. Många
människor demonstrerar på 1 maj för arbetarnas rättigheter.

Sveriges nationaldag
Den 6 juni är Sveriges nationaldag och en helgdag. På nationaldagen har en del människor på sig nationaldräkt. Den ser olika ut
beroende på vilken del av Sverige man kommer ifrån. I de flesta
kommuner anordnas något typ av firande som man kan delta i.
Det är inte lika vanligt att människor firar nationaldagen i hemmet.

Midsommar
Midsommarafton är en populär helg. Vi firar alltid midsommarafton på den fredag som infaller mellan 19 juni och 25 juni.
Svenskar firade midsommar långt före Sverige blev kristet. På
midsommarafton brukar många dansa runt en midsommarstång.
Det är en stång som är klädd med löv och kransar av blommor.
Många vuxna och barn har också kransar av blommor i håret. På
midsommar brukar man äta sill, lax, färsk potatis och jordgubbar.

Lucia
Den 13 december är Luciadagen. I Sverige firas Luciadagen för
att ljuset ska komma tillbaka efter vintern. Barnen i förskolor och
skolor har vita klänningar och sjunger särskilda sånger om Lucia
och julen.

”Röda dagar” och klämdagar
Söndagar är så kallade ”röda dagar” och då är många lediga från
jobbet och en del affärer och stor del av offentlig service är stängt.
Det samma gäller vissa enstaka röda dagar som ligger mitt i en
vecka. En dag som innfaller mellan två röda dagar kallas för klämdag.

Länkar
Mer om traditioner och högtider i Sverige:
https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-komma-till-sverige/traditioner-och-hogtider-i-sverige/
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Nya traditioner
Eftersom det invandrar människor från olika kulturer till Sverige uppstår även nya
traditoner. Exempelvis firar många människor här i Sverige den muslimska fastemånaden Ramadan, persiskt nyår Nouroz och många andra högtider och traditioner
som följer med in till Sverige.

Halloween

En högtid som har kommit till Sverige på senare år är Halloween och det är numera
en bred tradition även här. Under Halloween klär många, främst barn, ut sig i spökkostymer och går runt och frågar ”bus eller godis”. Många dekorerar hemmet med
pumpor och skrämmande saker som refererar till döden.

Lokal information
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56. Livets högtider i svensk kultur
Dop
Ungefär 42 procent av alla barn i Sverige döps i Svenska kyrkan. Dop är en
ceremoni som gör att barnet blir medlem i Svenska kyrkan. Det går också
att ge barnet ett namn vid en fest som kallas för namngivningsceremoni
– då blir inte barnet medlem i kyrkan. Vid båda händelserna har de flesta
en fest i hemmet för släkt och nära vänner. Gästerna ger då presenter till
barnet.

Konfirmation
Konfirmationen handlar om kristen tro och innebär att ungdomar genom
en ceremoni i kyrkan bekräftar sin tro från tidigare dop. Konfirmationen
sker när ungdomen är runt 14 år. Förr var det vanligare att ungdomar konfirmerade sig än i dag. I samband med ceremonin håller de flesta familjer
en fest för släktingar och nära vänner. Presenter ges oftast till den som
konfirmerats.

Bröllop
Bröllop är en fest som hålls när två personer gifter sig, alltså ingår äktenskap med varandra. I Sverige kan även två personer av samma kön gifta
sig. Vigseln kan genomföras av en präst i en kyrka eller på annan plats.
Det går också att gifta sig borgeligt, vilket innebär att det är en ickereligiös
ceremoni. Inbjuden släkt och vänner brukar vara med vid giftemålet, och
de bjuds oftast in till en fest med middag och dans efteråt. Bröllopsparet
brukar få presenter av gästerna.

Födelsedagar
Många i Sverige firar sin födelsedag. Barn som fyller år brukar firas av sin
familj och ha kalas för sina vänner. På kalas ger besökarna födelsedagsbarnet presenter och de brukar leka och äta tårta. Även vuxna firas och får
present av nära vänner och släktingar. Många personer firar extra mycket
när de fyller ett jämnt tal, till exempel 50 år.

Begravning
I Sverige hålls oftast begravningar i kyrkan eller i ett kapell, men det går
också att ha borgerlig begravning utan kyrklig ceremoni. Svenska kyrkan
ansvarar för begravningsverksamheten i vårt län och det gäller oavsett vilken religion den döde tillhört. Den avlidne begravs antingen i en kista eller
genom att kroppen kremeras och att askan placeras i en urna som sätts ner
i jorden. Kommunerna har så kallade begravningsombud som de anhöriga
kan kontakta för att få hjälp så att den som inte är medlemmar i Svenska
kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Att ha öppen kista vid begravningen är ovanligt i Sverige, men det finns inga formella hinder för att
ha det. Vid begravning deltar familj och vänner.
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57. Naturen i Sverige
Sverige ligger i norra Europa och är en del av Skandinavien
och Norden. Sverige är en del av området Norden. Sverige
är ett stort och avlångt land – 1 600 kilometer från norr till
söder, 500 kilometer från väster till öster. Den totala ytan
är 450 000 km².
Nästan hälften av ytan är skog. Det finns 100 000 sjöar i
Sverige. De största sjöarna heter Vänern, Vättern och Mälaren. Landet omges av havet Östersjön. Naturen och vädret i Sverige skiljer sig mycket från norr till söder. Naturen
växlar mellan skog och åkrar, kust och fjäll.
Sverige har en variationsrik natur, från fjällmiljö i norr där
snö- och isklädda fjälltoppar, platåer och dalar glittrar från
våra 230 glaciärer, till ett mycket varmare klimat längst i
söder, där såväl klimat som växt- och djurliv ger oss smakprov från sydligare länder.

Allemansrätten
Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen,
att tillfälligt uppehålla sig där och att till exempel plocka bär, svamp och vissa andra
växter. Men allemansrätten innehåller också skyldigheter - att ta ansvar för natur och
djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.
Allemansrätten – här är alla regler: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/
Allemansrätten på andra språk: https://www.naturvardsverket.se/allemansratten#E-591126734
Allemansrätten på lätt svenska: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8500/allemansratten--pa-latt-svenska

Eldning
Du har ingen självklar rätt att göra upp en eld, men du får göra det om du är
försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar mark, djur och
växter. Det är därför viktigt att välja en lämplig plats. Grus eller sandig mark är
lämpligt underlag. Det är inte tillåtet att elda på berg, klippor och stora stenblock, eftersom dessa kan spricka.
Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som
ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar,
eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att
använda vindfällen som ved.
Viktigt: Släck elden efteråt! Annars risk för skogsbrand. Släng inte heller
cigarettfimpar i naturen eller på gatan – de kan orsaka bränder.
Mer information om eldning: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/
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Ta med dig skräpet hem
Grundregeln är att allt du tar med dig ut i naturen ska du också ta med dig hem.
Skräp i naturen är ett växande problem. Det uppskattas varken av de som besöker naturen eller av den som äger marken. Skräp kan också vara direkt farligt
för djur. Ta för vana att alltid ha med dig något som du kan samla ditt skräp i,
exempelvis en påse, och ta med skräpet hem.
Är papperskorgen full? Ta med skräpet hem. Lägger du skräpet vid sidan av
papperskorgen finns det risk att det sprids med vinden eller av djur. Lämna
aldrig överbliven mat i vindskydd eller i raststugor, det hopar sig snabbt och blir
skräpigt.

Jakt
För att få jaga i Sverige krävs statligt jaktkort och jakträtt samt rätt att använda
jaktvapen. För vissa djur måste man betala avgift, en så kallad fällavgift. Dessutom
tillkommer oftast arrendekostnader för de som inte har egen mark med jakträtt.
Information om jakttider: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/
jakttid/

Fiske
Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna
är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka
tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna
att använda. Barn upp till 16-18 år fiskar oftast utan kostnad.
Regler för fiske: https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/regler-och-lagar/
fiskeregler-for-fritidsfiske.html
Fiske i Västra Götaland: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/fiske.
html
Skaffa fiskekort: https://www.fiskekort.se/

Djurungar
Låt djurungar vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller
övergiven. Mamman är troligen i närheten, även om du inte ser henne.
Om barnen kommer med en upphittad djurunge, be dem visa var de
hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt. Föräldrarna bryr sig inte om att ungen luktar människa – de tar hand om den
ändå. Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det
till en säkrare plats i närheten.
Om du vet att att föräldrarna är döda och att ungen verkligen är övergiven: Kontakta polisen eller viltrehabiliterare – ta inte hand om ungen
själv.
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58. Väder och kläder
I Sverige har vi fyra olika årstider som kräver olika typer av kläder.
På hösten kan det bli väldigt regnigt och för vuxna är det viktigt att ha regnjacka
eller paraply, och skor som tål väta så att man inte blir blöt och därmed kall. För
grund- och förskolebarn som spenderar mycket tid ute behövs även ytterkläder som
klarar regn.
På vintern kan en tjockare jacka i kombination med kläder enligt lager på lagerprincipen vara klokt. Kläder som innehåller ull värmer bra, samtidigt som det är ett
material som andas och inte stänger inne fukt som gör att du blir kall. Att klä sig i
mössa, vantar och tjocka sockor gör att du håller värmen bättre.
På våren kan vädret vara snabbt ombytligt så även då är det en god idé att klä sig i
flera lager för att kunna anpassa sig efter temperaturen ute.
Under sommaren kan det bli väldigt varmt och många svenskar går lättklädda. Det
är viktigt att poängtera att man får klä sig hur man vill i Sverige, oavsett om man
väljer att ha lite eller mycket kläder på sig.

Second hand och skänkta kläder
I Sverige är andrahandsmarknaden stor och det går att hitta kläder i gott skick till en
billigare kostnad i second hand-butiker. En del butiker skänker även bort kläder till
nyanlända, så ett tips är att höra av sig till butiken innan besöket för att höra om det
är möjligt att få kläder skänkta.

Lokal information
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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