
 

 

 

Vem kan bli Flyktingguide? 

Du som är etablerad i samhället och språket och vill göra en frivillig insats på fritiden kan bli 
Flyktingguide. Du/ni kan vara en person, en familj, en grupp, ett företag eller förening.  

Vem kan jag som Flyktingguide hjälpa? 

Den som är flykting, asylsökande eller har invandrat och bor i, eller nära Västerås och önskar 
personlig kontakt för att träna svenska och lära känna det svenska samhället. 

Vad gör jag som Flyktingguide?  

Som Flyktingguide engagerar du dig frivilligt/oavlönat på fritiden genom att guida, välkomna 
och språkträna med den nyanlända.   

Hur får jag kontakt med den nyanlända? 

Efter att du anmält ditt intresse till Röda Korset kommer du att bjudas in till en 
introduktionsträff. Utifrån önskemål, erfarenheter och intressen sammanför vi dig med din 
språkvän. 

Vem blir min nyanlända kontakt och hur bestäms detta?  

Vem som blir din nyanlända beror på era gemensamma önskemål, erfarenheter och intressen.  

Hur länge pågår kontakten och kan jag vara Flyktingguide åt fler samtidigt? 

Kontakten är frivillig och ni träffas så länge ni båda vill. Du får vara Flyktingguide åt fler 
samtidigt. Vi hjälper till med ett bra avslut om det behövs/önskas.  

Vad gör man när man träffas? 

Ni bestämmer tillsammans vad ni vill göra. En del träffas för att umgås och prata. Andra hittar 
på aktiviteter ihop, kanske utifrån gemensamma eller nya intressen. Ni får inte ge varandra 
pengar eller presenter, men det går bra att bjuda varandra på mat och fika.  

Vad får jag berätta för andra? 

Du skriver på en tystnadsförsäkran för att din vän ska känna sig trygg. Du kan prata med 
personal på Röda Korset om du har frågor kring ditt uppdrag. 

Hur kan jag hjälpa den nyanlända? 

Du kan berätta om hur det är att bo och leva i Sverige och Västerås. Till exempel ge tips om 
var man söker lägenhet eller var man kan få hjälp med olika frågor eller problem. Den 



 

 

 

nyanlända får hjälp av handläggare inom kommunen eller Arbetsförmedlingen. Du behöver 
därför inte vara expert på något speciellt ämne eller område. 

Måste jag kunna svenska för att vara flyktingguide? 

Du måste kunna svenska för att anmäla dig. Det är viktigt att ni förstår varandra och att du 
tränar svenska med den nyanlända och berättar om hur det är att leva i Sverige. 

Måste jag delta i kringaktiviteterna? 

Även om verksamheten bygger på frivillighet vill vi att du kommer till informations- och 
gruppträffar. 

 


