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FRAMTIDEN KRÄVER VÅRT 
GEMENSAMMA ENGAGEMANG
Vi vill inleda med att citera tidigare projektledaren 
och initiativtagaren till RådRum, Birthe Müller: 
”Det är vi enskilda människor som tillsammans bygger 
ett inkluderande och hållbart samhälle.” RådRum är 
synonymt med tilltro till den enskilda människan. Vi 
tror på människors förmåga att hjälpa sig själva och 
vi lotsar, pekar och stöttar för att få våra besökare 
att känna den viktiga och stärkande känslan av att 
ha hjälpt sig själv. Att ha tagit ett steg ut i samhället 
– det vi kallar egenmakt. Under åren som gått har 
många besökare fått uppleva den känslan med hjälp 
av våra rådgivare vilket vi är otroligt glada för. 

Våra rådgivare är ett fundament i verksamheten. 
RådRum bygger på att människor vill hjälpa andra 
och på det sättet bidra till samhället. Det har skett 
otaliga timmars rådgivning på RådRum sedan verk-
samheten startade. Rådgivarna får inte betalt i pengar. 
Betalningen är istället att ha gjort något gott för en 
medmänniska som kanske aldrig tidigare i Sverige 
mött en person som ger av sin tid av ren vilja. Betal-
ningen är också att tillsammans med besökaren, och 
med stöd av andra rådgivare, lyckas hitta vägen fram 
till lösningar som gör livet lättare för en medmänniska. 

Nu är det dags att lämna Hållbar Utveckling Skånes 
hittills i särklass största initiativ vidare. Vi är otro-
ligt glada att styrelsen fattade beslut att satsa på 
RådRum – projektet som fick social hållbarhet att bli 
ett stabilt ben i föreningens verksamhet. De senaste 
åren har vi arbetat med Agenda 2030 som riktmärke. 
RådRum är tydligt placerat under mål 17, delmål 
17.17: ”Uppmuntra och främja effektiva offentliga och 
offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom 
det civila samhället…”

Samhället som det ser ut idag och med de påfrest-
ningar som ett förändrat klimat medför framöver 
kommer att ställa ännu högre krav på partnerskap 
i olika former. Framtiden kräver vårt gemensamma 
engagemang – vi behöver alla hjälpas åt för att lösa 

de utmaningar som vi har framför oss. Partnerskapet 
som funnits för RådRum – med Malmö stad, Lunds 
kommun, Region Skåne, IM Individuell Människo-
hjälp, Kristianstad kommun, Sensus studieförbund, 
FINSAM-förbundet med flera är goda exempel på hur 
ett effektivt samarbete ser ut. Vi vill tacka för dessa år 
som vi drivit verksamheten tillsammans!

Nu lämnar vi med tillförsikt RådRum vidare till IM 
Individuell Människohjälp och ser fram emot att se 
verksamheten utvecklas som en integrerad del av 
IM Individuell Människohjälps viktiga verksamhet. 

Förord

Susanna Winblad
Ordförande
Hållbar Utveckling Skåne

Helena Thelander
Verksamhetsledare
Hållbar Utveckling Skåne
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Sammanfattning

Denna rapport summerar i stora drag utvecklingen av 
RådRum från idé till etablerad rådgivningsverksam-
het för nyanlända som möter människor i en ytterst 
utsatt livssituation.

RådRum erbjuder frivilligbaserad kostnadsfri, opar-
tisk och konfidentiell rådgivning för personer som är 
nya i Sverige och inte är medborgare i ett EU-land. 
Sedan år 2014 har RådRum bedrivits i som mest tolv 
kommuner i Skåne, Stockholms och Uppsala län. 
Under 2018 avslutades verksamheten i Knivsta kom-
mun och RådRum finns sedan början av 2019 på 17 
platser i elva kommuner i Skåne och Stockholms län.

Det övergripande målet med verksamheten är att öka 
nyanländas tillit till och delaktighet i samhället samt 
att stärka egenmakten, det vill säga förmågan att ta 
kontroll över sitt liv genom att utveckla kunskap, 
språk, nätverk och personliga färdigheter.

Sedan starten i Kristianstad i maj 2014 till och med 
slutet av 2018 har Rådrums frivilliga rådgivare gett 
hjälp och stöd vid 12 467 besök. 11 166 eller ungefär 9 
av 10 besökare har varit personer som är nya i Sve-
rige. 4 052 eller en dryg tredjedel har varit kvinnor. 
Den sammanlagda tiden som de frivilliga lagt ner 
sedan mitten av 2015 beräknas vara omkring 4 800 
timmar.

Under åren 2016 – 2019 har RådRum varit organiserad 
som en kunskapsallians mellan Hållbar Utveckling 
Skåne, IM Individuell Människohjälp, Malmö stad, 
Region Skåne och Sensus. Därtill har enskilda RådRum 
i varierande utsträckning samverkat med offentliga, 
privata och idéburna aktörer på kommunal nivå. I 
samband med att den projektfinansierade delen av 
verksamheten upphör den 30 juni i år tas RådRum 
över av IM Individuell Människohjälp för att drivas 
vidare som en del av dess integrationsverksamhet.

Initiativet till RådRum togs av Birthe Müller, som 
under sin tid som verksamhetschef för Röda Korset 

Humanitets Hus i Malmö verkade i styrelsen för 
Hållbar Utveckling Skåne. När centret stängde år 
2010 fick hon i uppdrag att föreslå en strategi och 
insatser för att arbeta i socio-ekonomiskt utsatta 
områden. Ett besök vid Citizens Advice Bureaux i 
Liverpool gav inspiration till idén om en opartisk 
och konfidentiell frivilligbaserad rådgivning för att 
komplettera samhällets offentliga insatser. 

Sedan starten har RådRum drivits av frivilligkraft: 
rådgivarna är verksamhetens främsta tillgång, inte 
bara i den konkreta rådgivningen utan också som 
ambassadörer för ett öppet, tolerant och inklude-
rande samhälle. Rådrum har en tydligt samhällspå-
verkande ansats – både som systemförändrare och 
som försvarare av den enskildes rätt till ett värdigt liv.

För rådgivaren är det mer eller mindre avgörande 
att de inger hopp hos besökaren. Den som kommer 
ska känna sig trygg, respektfullt bemött och att ha 
blivit hörd. Mötet ska ha präglats av medmänsklighet. 
Gemensamt för alla rådgivare är att de vill känna att 
de gör verklig skillnad.

Den uttalade strategin i rekryteringen av frivilliga 
varit att rådgivarkollegiet ska bestå av personer till 
hälften med ursprung i ett annat land och till hälften 
med ursprung i Sverige. På så sätt berikas verksam-
heten med både självupplevda erfarenheter av att 
möta ett nytt samhälle och av erfarenheterna av att 
ingå i majoritetssamhället.

Mellan 2017 och 2019 har RådRum följts av Jens 
Sjölander, forskare vid Malmö Universitet. Det 
övergripande syftet med följeforskningen har varit 
att tydliggöra de värden som RådRum genererar för 
nyanlända och för samhället, och hur dessa värden 
kan mätas. Resultaten pekar på att de som besöker 
Rådrum är positiva till insatserna och att det finns 
behov av ökad samverkan mellan olika organisatio-
ner och insatser i mötet med nyanlända. RådRums 
frivilliga understryker också just värdet av RådRum 
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som en arena för ökad delaktighet i samhället, främst 
genom ökade kunskaper i det svenska språket och om 
det svenska samhället.

För den som kommer ny till Sverige är utmaningarna 
naturligtvis många och i vissa fall helt uppenbara 
såsom språkbarriärer och bristande kunskap om hur 
det nya samhället fungerar. Andra utmaningar är mer 
svårfångade såsom den nyanländes familjesituation 
eller hälsotillstånd som på olika sätt hindrar perso-
nen att till fullo inkluderas i samhället. Det är först i 
det medmänskliga mötet med rådgivaren som perso-
nens hela situation blir tydlig och möjlig att förändra. 
Hårt sammanfattad kan problematiken uttryckas så 
här: nyanlända förstår inte. Myndigheterna tar inte 
sitt ansvar. Den idéburna sektorn saknar resurser. 

Visa förståelse för det frivilliga engagemangets 
möjligheter och begränsningar. Frivillighet är inte 
billigt att organisera men för välfärden innebär 
den ändå en gratisresurs som bidrar till social 
sammanhållning och jämlikhet och som förebygger 
utanförskap och ohälsa på ett sätt som välfärden 
inte mäktar med.

Sätta individens, inte myndighetens, behov i 
centrum. Uppdraget kan inte vara någonting annat 
än att den enskilde får ett rättssäkert och humant 
bemötande i det nya landet.

Samverka inom sig och med andra myndigheter. 
RådRum möter gång på gång människor som 
hamnar i kläm mellan olika myndigheters rigida 
rutiner, system och tolkning av lagstiftningen. 

Ta det fulla ansvaret för sina medborgare. Den 
idéburna sektorn är ett komplement till samhällets 
välfärdsutbud. Förväntningar är ofta – och ska vara 
– höga på insatserna men det är alltid kommunen 
som har det formella ansvaret för sina invånares 
trygghet, rättssäkerhet och välbefinnande.   

Rekommendationerna från RådRum till det offentliga 
blir följaktligen att i större utsträckning:

Samtal utanför RådRum på Medborgarplatsen i Stockholm
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För att en människa ska kunna gå från att vara ny-
anländ och mer eller mindre utlämnad åt samhället 
till att vara inkluderad med makt att påverka alla 
aspekter av sitt liv krävs en kraftfull mobilisering 
från samhället. Politiker, myndighetsutövare, gode 
män, rättsväsende och andra som beslutar över 
människor har ett stort ansvar för att den för-
flyttningen sker med största möjliga välvilja och 
omtanke om människor och i största möjliga 
samverkan aktörerna emellan.

Vi sammanfattar här några av våra viktigaste 
rekommendationer till i första hand aktörer 
i offentlig sektor, företrädesvis socialtjänst 
och Migrationsverket.

FRIVILLIGT ENGAGEMANG STÄRKER TILLITEN
RådRum är en del av ett sammanhängande nät av 
medmänsklighet som utgör det organiserade civil-
samhället i Sverige och som finns för alla dem som 
tillfälligt befinner sig i en utsatt livssituation. Råd-
givaren bidrar till att skapa tillit och tillit bidrar till 
att skapa trygga, mänskliga samhällen. Många besökare 
vittnar om just detta, RådRum som en trygg plats. 
RådRum blir för dem ett steg på vägen mot ett större 
välbefinnande.

INDIVIDENS BEHOV KOMMER ALLTID FÖRST 
I skärningspunkten mellan det offentligas uppdrag, 
som utgår från lagstiftning och praxis, och de nyan-
ländas situation, som utgår från dennes behov av 
trygghet och ordning i tillvaron, uppstår lätt miss-
förstånd och frustration. Vi är övertygade om att det 
offentligas företrädare många gånger har en stark 
vilja att förstå och lösa situationen. Hög arbets-
belastning, rigida regelverk, språkbarriärer, tidsbrist 

Rekommendationer

och andra faktorer sätter trots det hinder i vägen 
för en god kommunikation.
    Som många frivilligrådgivare ofta återkommer 
till handlar rådgivningen i stor utsträckning om att 
aktivt lyssna på vad människor har att säga och att ta 
tillvara deras inneboende kraft och kapacitet för att 
tillsammans skapa varaktiga lösningar.

Vi rekommenderar också det offentliga rent generellt 
att låta idéburen sektor få större inflytande över 
utformningen av etableringsplanen till exempel 
genom att skriva in aktivt engagemang i föreningslivet 
som en väg mot ökad inkludering i samhället. 

Rekommendation
Vi rekommenderar alla som möter nyanlända 
och andra personer i behov av samhälls-
vägledning att i än högre utsträckning utforma 
insatser utifrån varje enskild individs drivkrafter, 
kapacitet och drömmar – det vill säga, likt 
RådRum, tillsammans med individen.

Rekommendation
Offentlig sektor behöver göra allt som står i 
dess makt för att stärka förutsättningarna för 
frivilligt engagemang, till exempel genom att 
underlätta regelverk och att utveckla former 
för långsiktig finansiering.
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SAMVERKAN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING 
FÖR FRAMGÅNG
Sedan starten har RådRum bedrivits som en kun-
skapsallians, både på strategisk och operativ nivå i 
varje ny kommun där verksamheten har etablerats. 
Det har påpekats många gånger att samverkan, såväl 
över sektorsgränser som inom sektorer, är avgö-
rande för att lösa komplexa samhällsutmaningar 
som migration är ett tydligt exempel på.
    I Sverige finns det en långtgående och i en interna-
tionell jämförelse unik tradition av samverkan mellan 
offentlig och idéburen sektor. Följeforskningen av 
RådRum och många andra studier och strategiska 
dokument (till exempel Agenda 2030) understry-
ker vikten av att denna samverkan breddas till att 
involvera alla samhällssektorer och fördjupas till 
att omfatta fler långsiktiga partnerskap baserade på 
gemensamma målsättningar och utvecklingsstrate-
gier för ett hållbart samhälle.

Rekommendation
Kommuner bör, där det är lämpligt, pröva 
möjligheten att ingå formaliserade partnerskap 
med RådRum, som till exempel Idéburet 
Offentligt Partnerskap.

Rekommendation
Sverige har gjort Förenta Nationernas 
Agenda 2030 och de 17 globala utvecklings-
målen till sina. Sverige var också först med 
att ratificera Barnkonventionen (1989), vilken 
blir svensk lag den 1 januari 2020. Sverige 
har också som bekant ratificerat den Allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 
Europakonventionen och en rad andra konven-
tioner som binder staten till att göra allt som 
står i dess makt att säkerställa sina invånares 
rättigheter. Det förpliktigar. Rekommendationen 
är ingenting mindre än att stat, region och 
kommun tar det ansvar som vilar på dem också 
när det gäller människor som söker en fristad
och möjligheten till ett nytt liv i Sverige.

STAT, REGION OCH KOMMUN 
ANSVARAR FÖR SINA MEDBORGARE
All forskning pekar mot att den som ingår i sam-
hällets gemenskap och känner tillit till samhällets 
institutioner såsom polis, rättsväsende och skatte-
systemet också upplever sig leva i ett rättvist, tryggt 
och jämlikt samhälle medan motsatsen, exkludering 
och misstro, naturligtvis leder till det motsatta. 
Bland beslutsfattare är det sällan kunskap eller 
insikter som saknas, snarare är det brist på politisk 
enighet och vilja som gör att till exempel unga och 
nyanlända inte får det viktiga stöd som skulle föra 
dem närmare bostads- och arbetsmarknaden – och 
därmed bryta en påfrestande och skadlig isolering.
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Varannan vuxen svensk har någon gång arbetat ideellt. 
År 2014 lade vi tillsammans 1 675 miljoner timmar 
på organiserat ideellt arbete till ett beräknat värde 
av 131 miljarder kronor. Det frivilliga engagemanget 
stärker den sociala sammanhållningen och ger näring 
åt känslan av tillit, trygghet och mening. En livfull och 
mångfasetterad idéburen sektor främjar ett öppet, 
demokratiskt och tolerant samhälle. Ideellt arbete är 
fredsskapande.

Samhällsvägledning finns i olika tappningar. Många 
svenska kommuner har någon form av medborgar-
service, ofta i form av tjänstemän vid ett kontakt-
center eller medborgarkontor. Även privata aktörer 
erbjuder vägledning av olika slag som till exempel 
coachning för att lyckas på arbetsmarknaden. Som ett 
tredje alternativ, oberoende av partipolitik och mark-
nadskrafter, finns den idéburna sektorn (eller det 
organiserade civilsamhället, uttrycken är synonymer) 
som med sin mångfald av aktörer erbjuder stöd och 
vägledning inom en rad viktiga samhällsområden och 
alltid med människans behov i centrum. Sedan 2014 
är RådRum en av dessa aktörer.

Som del av den idéburna sektorn kan RådRum sägas 
ha två viktiga samhällsfunktioner: dels som komple-
ment till välfärden när den inte räcker till eller inte 
ger den nyanlända en rättvis behandling, dels som en 
kraft för att påverka beslutsfattare i den riktning som 
är nödvändig för ett socialt hållbart samhälle. För att 
klara det kan RådRum bidra med tre viktiga perspektiv:

     Frivilligt engagemang stärker tilliten mellan
     människor. Tillitsfulla människor kan delta i  
     samhällslivet med sin fulla potential.

     Individens behov måste alltid komma först. 
     Det är kring människan – och inte myndigheten –
     som åtgärder och program måste utformas.

     Samverkan är en nyckel till framgång. 
     Om introduktionen av människor i ett
      samhälle kan beskrivas i termer av framgång 
      är den i så fall helt beroende av att alla goda
      krafter arbetar tillsammans, hela vägen och
      återigen, med individen i centrum.

RÅDRUM – FRÅN IDÉ TILL ETABLERING

Utbildning av nya frivilliga i Stockholm
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Den 30 juni 2019 slutar den tre år långa projekt-
perioden finansierad av Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden (AMIF) och RådRum övergår 
istället till att bli en verksamhet i regi av rättighets- 
och utvecklingsorganisationen IM Individuell 
Människohjälp.
    Med den här rapporten vill vi visa de möjligheter 
till inkludering och etablering av nyanlända som 
ryms i RådRum och de stora utmaningar som individen 
måste övervinna i mötet med det nya samhället. 
Rapporten är ett bokslut över en verksamhet som 
utvecklats från ett pilotprojekt i Kristianstad till en 
etablerad frivilligbaserad samhällsvägledning på flera 
håll i landet.
    Rapporten ger också ett framåtblickande perspektiv 
på en verksamhet som spelar en viktig roll i det sam-
hällsbygge som med nödvändighet nu måste ta arbetet 
mot ojämlikhet och utanförskap till nästa nivå.

Kunskapsallians för 
social hållbarhet
RådRum är en frivilligbaserad rådgivnings-
verksamhet som ger kunskap, nätverk och en 
möjlighet att stärka den nyanländes egenmakt 
för att kunna förändra sitt liv och hitta en väg 
in i sitt nya samhälle. För några är verksamheten 
ingenting mindre än en livlina. 

Under åren 2016–2019 har RådRum bedrivits 
som en kunskapsallians mellan Hållbar Utveckling 
Skåne, IM Individuell Människohjälp, Malmö stad, 
Region Skåne och Sensus. I bland annat Lunds 
kommun har rådgivningen formaliserats i ett 
Idéburet Offentligt Partnerskap, som innebär att 
kommunen och RådRum driver och utvecklar 
verksamheten i samverkan.
    Kunskapsalliansen som skapade RådRum är ett 
exempel på en långtgående tvärsektoriell samverkan. 
Den har gjort det möjligt att sammanfläta en bredd 
av kompetenser och resurser från följande i bokstavs-
ordning nämnda aktörer:

HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNE har varit projekt-
ägare med ett övergripande ansvar för ledning, 
ekonomi och kommunikation samt arbetsgivare för 
projektledare, kommunikatör och samordnare vid 
vissa RådRum. 

IM INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP har varit huvud-
ansvarig för verksamhetens frivilligutveckling samt 
arbetsgivare för projektpersonal och samordnare 
vid vissa RådRum.

MALMÖ KOMMUN har deltagit i utvecklings-
arbetet bland annat som specialister på samhälls-
vägledning samt arbetsgivare för biträdande 
projektledare.

REGION SKÅNE har deltagit i utvecklingsarbetet 
bland annat som finansiär av verksamheten.

SENSUS STUDIEFÖRBUND har varit huvud-
ansvariga för utbildningsinsatser för rådgivar-
kollegiet och folkbildningsinsatser för 
målgrupperna samt arbetsgivare för projektpersonal.

Om rapporten

RådRum har en given plats i 
samhällsbygget – som mötesplats 
för människor som behöver hjälp 
att hitta rätt i samhället och som 
röstbärare för de som inte kan göra 
sin röst hörd. RådRum är en kraft 
för att mobilisera både för demokrati-
frågan och för inkluderingsarbetet. 
När samhället dras isär måste RådRum 
och andra dra ihop det igen.
Birthe Müller, initiativtagare till RådRum 
och projektledare 2013–2015

Projektperioden 2016–2019 
har finansierats av Asyl-, 
migrations- och integra-
tionsfonden (AMIF). 
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Samordnare och rådgivare på 
RådRum i Eslöv. 

Rådgivare tar emot en besökare på 
RådRum i Malmö. 

Rådgivare avslutar en rådgivning 
på RådRum i Sollentuna. 
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RådRum erbjuder frivilligbaserad kostnadsfri, opartisk 
och konfidentiell rådgivning för personer som är nya 
i Sverige och inte är medborgare i ett EU-land. Sedan 
år 2014 har RådRum bedrivits i som mest tolv kom-
muner i Skåne, Stockholms och Uppsala län. Under 
2018 avslutades verksamheten i Knivsta kommun 
och RådRum finns sedan början av 2019 på 17 platser i 
elva kommuner i Skåne och Stockholms län.
    Målet är att öka tilliten till och delaktigheten i 
samhället samt att stärka egenmakten, det vill säga 
förmågan att ta kontroll över sitt liv genom att 
utveckla kunskap, språk, nätverk och personliga 
färdigheter. Mer konkret innebär det att RådRum:

Verksamhetens främsta tillgång är dess frivilliga 
rådgivare (eller volontärer, uttrycken är synonymer). 
Kännetecknande är att arbetet sker oavlönat 
(inte gratis, eftersom frivillighet kräver investeringar), 
på obekväma tider som ofta ligger utanför kontorstid 
och i normalfallet också under en lång tidsperiod. 
Men mest av allt och viktigaste: insatsen präglas av 
ett genuint engagemang för en medmänniska som befinner 
sig i någon form av utsatthet.
    Rådgivarens drivkraft är att göra en medmänsklig 
insats för någon annan för att det känns bra att kunna 
bidra både till ett bättre samhälle och till personlig 
utveckling för egen del. En person som vänt sig till 
RådRum uttryckte det som en lättnad att få träffa en 
person ”som är där för att hen vill”. Sedan mitten 
av 2015 har rådgivarna tillsammans lagt ner 3 850 
timmar (till och med oktober 2018) på ideellt arbete 
som, utöver den grundläggande informationsförmed-

lingen, också innebär ett stöttande samtal och 
verktyg för att lösa praktiska frågor.
    Inte sällan har rådgivaren själv sitt ursprung i ett 
land utanför Europa och får på detta sätt möjlig-
het lotsa andra, som nu är i en liknande situation, 
rätt i det nya samhället. För rådgivaren innebär det 
frivilliga engagemanget med andra ord en möjlighet 
till språkträning, ökad kulturförståelse, personlig 
utveckling och fördjupade kunskaper om det svenska 
samhället. Många rådgivare vittnar om att det är 
tillfredsställande att aktivt kunna bidra till ett socialt 
mer hållbart samhälle med sin expertis, språkkun-
skaper och sociala förmågor.

En central utmaning med frivilligt engagemang 
är att det, i jämförelse med avlönat arbete, är mer 
flyktigt. Om den frivilliges livssituation förändras 
kan organisationen plötsligt stå utan personkraft, 
vilket i RådRums fall innebär att samordnare och 
projektpersonal behöver lägga tid på rådgivning som 
annars skulle ha använts till samordning, verksam-
hetsutveckling, fortbildning och liknande. Kostnaden 
för varje förlorad frivillig kan alltså vara betydande 
– samtidigt som en frivillig som avslutar i förtid på 
grund av praktik, utbildning eller arbete naturligtvis 
är en vinst för personen i fråga och för samhället i 
sin helhet.

En väg mot ökad inkludering

Jag fick hjälp av RådRum. 
Nu är jag rådgivare för att 
ge tillbaka till andra.
Frivillig rådgivare

bidrar till att öka individens möjligheter att ta 
tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning 
som resten av befolkningen.

bidrar till att öka individens möjlighet till språk-
träning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad 
kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och 
personlig utveckling.

bidrar till att öka individens möjligheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla 
nätverk och möjlighet att bidra till samhället 
genom ideellt engagemang.
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Under det frivilliga engagemangets första sekel 
(från folkrörelsernas framväxt under 1800-talets 
andra hälft) hade det frivilliga tydligt drag av välgö-
renhet, särskilt som det bara var de övre samhällsskik-
ten som hade råd (och ork) att ägna sig åt det. Från 
den enskildes sida beskrivs insatsen som rent altruis-
tisk; man ger hjälp enbart av godhet och utan att 
kräva något tillbaka. Mottagaren kallas också ofta för 
hjälpbehövande eller en person i nöd. Mycket lever 
naturligtvis kvar i den engagerades övertygelse om att 
en god medmänniska tar ansvar för andras (och pla-
netens) välbefinnande men skälen till att människor 
engagerar sig idag är något mer nyanserade. Det är till 
exempel mer legitimt att engagera sig för att också få 
ut någonting för egen del – personlig stimulans, ett 
bredare kontaktnät, ett stärkt CV och så vidare.
    Synen på en den hjälpbehövande är också en annan 
idag. Under åren lopp har språkbruket förändrats 
och i modern tid beskrivs frivillighet mer i termer av 
ett engagemang som syftar till att stärka en annan 
människas möjlighet att ta kontroll över sitt liv och 
förändra sin livssituation, som därtill beskrivs som 
tillfällig och skild från personens sociala och ekono-
miska status i samhället. Med denna mer toleranta 
och komplexa människosyn anses alla ha en innebo-
ende kraft och förmåga men det kan finnas sociala, 
ekonomiska, fysiska eller andra skäl till att förmågan 
är tillfälligt nedsatt eller satt ur spel. Idag kallar 
många organisationer sig rättighetsorganisationer 
och arbetar lika mycket indirekt för individens rättig-
heter (genom påverkan och opinionsbildning) som 
direkt genom verksamhet specifikt utformad för att 
möta vissa mänskliga behov. Hierarkisk välgörenhet 
på givarens villkor är ett mer eller mindre avslutat 
kapitel.

RådRum arbetar med båda dessa perspektiv samtidigt: 
rådgivningen ska bidra till att en enskild person tar 
sig vidare i samhället medan kommunikations- och 
påverkansinsatser riktade mot till exempel besluts-
fattare ska bidra till en samhällsförändring på struk-
turell eller systemnivå (som i förlängningen leder till 
att verksamheten inte längre behövs). Ordet bidra 
har stor betydelse i det att många organisationer har 
lämnat den tidigare självpåtagna uppgiften att ”lösa 
hela världskrisen”. Uppdraget är nu snarare att bidra 
till lösningar på olika komplexa samhällsutmaningar 
tillsammans med andra aktörer och att bidra till att en 
person går från utsatthet till motståndskraft genom 
att bejaka dennes egen motivation och förmågor. Rådgi-
varnas erfarenhet är nämligen många gånger den att 
det finns system- och lagmässiga hinder för en funge-
rande etablering i samhället och för att rådgivningen 
inte bara ska lindra symptom på utanförskap måste 
uppdraget också vara att undanröja dess orsaker.
    Idag råder det alltså ett allmänt mer jämlikt förhål-
lande mellan den frivillige och personen som ber om 
hjälp och i RådRum är den en uttalad strävan att råd-
givningen genomförs inom ramen för ett gemensamt 
ägarskap. Om besökaren kommer tillbaka ska det helst 
vara med ett mer invecklat ärende än gången innan 
och det finns många exempel på att så sker.

En förändrad syn på att hjälpa

En besökare kommer till oss varje 
vecka med bara svåra frågor. 
Till slut säger jag, ”du måste lära 
dig det här, tänk om vi stänger. 
Du måste lära dig svenska”. Under 
ett par månader slutar han komma. 
Och när han väl dyker upp är det 
för att visa sina färdigheter. 
”Ge mig någonting att översätta”
 säger han och ler. 
Shadi, Sollentuna

Vi talar mycket om att ge besökaren 
egenmakt. Men det är en metod som 
tar tid, och som nog inte kan ske i 
varje möte. Alla vill kanske inte ha 
egenmakt! Eller ens vara här. Det är 
kanske inte min sak att säga ”nu ska 
du vara svensk!”.
Anna, Sensus
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RådRum utgör ett exempel på en verksamhet som 
bedrivs i vad som benämns som gränslandet mellan 
olika samhälleliga sektorer och gränser i en typ av 
organisationer som kan benämnas som hybrid-
organisationer. För att studera dessa nya arbetssätt 
har verksamheten följts av statsvetaren Jens Sjölander 
vid Malmö Universitet under 2017–2019. Hybrid-
organisationer, skriver Jens Sjölander, växer fram 
som ett svar på samhällets behov av nya arbetssätt 
för att lösa olika typer av samhällsutmaningar. 
I praktiken sker detta ofta genom att befintliga resurser, 
kompetenser och arbetssätt kombineras på ett nytt 
sätt i nya organisations- och verksamhetsformer.
    Det övergripande syftet för forskningsprojektet 
har varit att tydliggöra de värden som RådRum 
genererar för nyanlända och för samhället, och 
hur dessa värden kan mätas, i till exempel monetära 
termer. Tidigare resultat av nya organisationsformer 
med syfte att verka för ökad inkludering av grupper 
präglade av utanförskap, pekar på vikten av tvär-

sektoriella, långsiktiga och rättighetsbaserade arbets-
sätt. En av utgångspunkterna för verksamheten är 
att möjligheten för nyanlända att möta någon som 
talar det egna språket, och som inte representerar det 
etablerade systemet (till vilket de ofta står i beroende-
ställning), främjar tilliten mellan nyanlända och det 
svenska samhället.
    Resultatet av följeforskningen, publicerad i rapporten 
RådRum – Rum för Råd och Egenmakt. Rapport från 
ett följeforskningsuppdrag våren 2019, pekar på att de 
som besöker Rådrum ser positivt på verksamheten 
och på att det finns behov av ökad samverkan mellan 
olika organisationer och insatser i mötet med ny-
anlända. RådRums frivilliga, ofta med egen erfarenhet 
av att vara nyanlända, understryker värdet av Råd-
Rum som en arena för ökad delaktighet i samhället, 
främst genom ökade kunskaper i det svenska språket 
och om det svenska samhället.

RådRum ur ett forskningsperspektiv

Inom vilka ämnesområden får RådRum frågor från besökare?

Vilken organisation eller myndighet ansvarar för frågorna till RådRum?

Migrationsverket

Företag

Kommunen

Övriga nationella myndigheter

Försäkringskassan

Skatteverket

Arbetsförmedlingen

Idéburen organisation

Landsting

Migration och asyl

Söka jobb

Annat

Pengar, budget och ekonomi

Fråga om boende

Studier och utbildning

Familj och föräldrarskap

Hälsa och sjukvård

Fråga om föreningsliv

2%

3%

1%

6%

9%

11%

15% 17%

36%

1%
2%

5%
4%

6%

9%

23% 24%

26%



15

styrkor och erfarenheter för att tillsammans bygga en 
solid och uthållig frivilligverksamhet. Den brittiska 
förlagan ska översättas till svenska förhållanden. 
Vision och långsiktiga mål för verksamheten ska dras 
upp liksom en grundutbildning för frivilliga samt rutiner 
för rådgivningen.  I maj 2014 invigs ett historiskt 
första RådRum i Kristianstad och ett halvår senare 
även på Stadsbiblioteket i Malmö. 
    Den första projektperioden finansieras av Integrations-
fonden och avslutas i juni 2015. Under verksamhetens 
första år togs omkring 350 besökare emot i rådgiv-
ningen. Det var först efter avslutad projektperiod som 
antalet besök ökade. Under endast ett par månader 
sommaren 2015 skedde en dubblering av antalet besök 
till rådgivningen. Det är med andra ord först när det 
första integrationsprojektet tagit slut som vi får en 
verklig bekräftelse på hur stort behovet av RådRum är.
    Perioden mellan juni 2015 och juli 2016 är ett 
mellanår. Utöver vissa medel från Sparbanksstiftelsen 
finns det ingen självklar finansieringskälla för att 
fortsätta och allting hade mycket väl kunnat ta slut 
här. Räddningen kommer i form av en bryggfinansie-
ring från Region Skåne, det vill säga medel för att 
ge verksamheten möjlighet att gå från ett kortvarigt 
projekt till en mer långsiktig finansieringsform. Det 
innebär att ytterligare ett RådRum kan invigas i Simris-
hamn hösten 2015 och att en projektansökan riktad 
till Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden (AMIF) 
skickas i februari året därpå. AMIF beviljar pengar och 

Sedan starten i Kristianstad i maj 2014 till och med 
slutet av 2018 har RådRums frivilliga rådgivare gett 
hjälp och stöd vid 12 467 besök. 11 166 eller ungefär 
9 av 10 besökare har varit personer som är nya i Sverige. 
4 052 eller en dryg tredjedel har varit kvinnor. Den 
sammanlagda tiden som de frivilliga lagt ner sedan 
mitten av 2015 beräknas vara omkring 4 800 timmar 
vilket motsvarar omkring 594 arbetsdagar.
    Initiativet till RådRum togs av Birthe Müller, som 
under sin tid som verksamhetschef för Röda Korset 
Humanitets Hus i Malmö verkade i styrelsen för 
Hållbar Utveckling Skåne. När centret stängde år 2010 
fick hon i uppdrag att föreslå en strategi och insatser 
för att arbeta i socio-ekonomiskt utsatta områden. 
Vid den tiden var Röda Korset upptagen med en 
omorganisation medan Hållbar Utveckling Skåne såg 
en möjlighet att bredda sitt arbete från att i huvud-
sak vara inriktat på ekologisk hållbarhet till att också 
omfamna social hållbarhet. Ett besök vid Citizens 
Advice Bureaux i Liverpool gav inspiration till idén 
om en opartisk och konfidentiell frivilligbaserad 
rådgivning för att komplettera samhällets offentliga 
insatser. Birthe Müller lösgjorde sig från uppdraget 
som föreningens ordförande och anställdes istället 
som igångsättare av och projektledare för RådRum 
i Kristianstad.
    Under 2013–2015 tar verksamheten form, från en 
idé till ett partnerskap mellan fem organisationer i en 
kunskapsallians där varje part bidrar med kompetens, 

Från pilot till etablerad verksamhet

Vilken sektor ansvarar för frågorna till RådRum?

Statlig sektor

Landsting

Privat sektor

Kommunal sektor

Idéburen sektor

1%
2%

73%

15%

9%
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ett mer omfattande projekt startar i augusti 2016. 
Parallellt under våren inleds också samtal med 
FINSAM MittSkåne och Lunds kommun om RådRum 
i den delen av Skåne.
    Under de kommande tre åren sker en betydande 
utveckling av verksamheten, som nu till övervägande 
del är finansierat av AMIF. Strategin är att sprida 
RådRum till flera platser i landet och att starta en 
nationell pilot i Stockholmsområdet. Syftet med piloten 
är att skapa en paraplyorganisation för stöd till de 
lokala och att utforska former för långsiktig finansie-
ring. Under hösten 2016 invigs RådRum i Bromölla, 
Lund, Sollentuna och Stockholm. Våren 2017 invigs 
RådRum i Hörby och på hösten i Höör. Året därpå 
invigs Helsingborg och Knivsta.
    Samarbetsformerna är många och finanserias i 
olika kombinationer av medel från bland annat AMIF, 
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 
(MUCF), FINSAM Mittskåne/Lund samt av §37a- medel 
och Idéburet Offentligt Partnerskap (Lund). Under 
kort tid rekryteras ny personal parallellt med en 
omfattande rekrytering av frivilliga som samtidigt 
sätter fingret på ett antal utvecklingsbehov kring 
bland annat rutiner, policys och stöd till frivilliga. 

Under våren 2019 sker en förberedelse för ett åter-
igen oklart finansieringsläge. Efter sju års rådgivning 
är det tydligt vilka utmaningar verksamheten står 
inför – organisatoriskt, finansiellt och inte minst i 
relation till det offentliga. Till exempel används en 
betydande del av resurserna till att ständigt finna 
nya engagerade frivilliga. Rådgivare upplever ibland 
arbetssituationen som övermäktig bland annat som 
ett resultat av en skärpt asyllagstiftning som gör det 
allt svårare för familjer som har splittrats att åter-
förenas i Sverige. Det är inte ovanligt att rådgivaren 
får klä skott för besökarens oro och frustration över 
ett samhällssystem som inte ger dem de lösningar de 
hoppas på. Därtill kommer en emellanåt svår gräns-
dragning gentemot liknande verksamheter, i första 
hand dem som drivs i privat eller offentlig regi. 
    Ett huvudspår i det fortsatta utvecklingsarbetet 
är att fördjupa samverkan med andra verksamheter 
med olika slags expertkompetenser som kompletterar 
den generella rådgivningen i RådRum. Det kan vara 
samarbeten med till exempel Rädda Barnen, Stads-
missionen och aktörer med juridisk kompetens.
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RådRum handlar om att möta människor i 
varierande grad av utsatthet för att genom 
olika metoder (till exempel självhjälpsgrupper) 
stärka självkänslan, den egna kapaciteten och 
de personliga nätverken som i längden ska leda 
till bättre förutsättningar i livet. Verksamheten 
bidrar på ett medmänskligt plan till att ett ökat 
välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt 
bemötande, en lugn plats, rikligt med tid och en 
opartisk och saklig information. 

Ett antal rådgivare har själva kommit som ny-
anlända till Sverige men har genom sitt frivillig-
uppdrag kunnat stärka sina egna möjligheter i 
det nya samhället genom till exempel studier, 
jobb och ett bredare nätverk. Människor vill 
bidra till samhällsutvecklingen (ett tydligt tema i 
många nyanländas berättelser) och känslan av att 
kunna hjälpa någon annan som upplever samma 
sak är tillfredsställande.

RådRum arbetar med att bryta den strukturella 
ojämlikheten i samhället genom att bidra till stärkt 
egenmakt, ökat inflytande över den egna situatio-
nen och ökad delaktighet i samhällsutvecklingen. 
När så sker ökar människors hälsa och välbefinnan-
de, utanförskapet kan brytas och tilliten till sam-
hällets institutioner stärks – kort sagt, risken för 
ohälsa minskar när människor får en plats och en 
medmänniska att vända sig till med sin frustration 
och villrådighet. 

RådRum har en tydlig folkbildande målsättning: 
rådgivningen är ofta mycket mer än att fylla i en 
blankett till en myndighet. Bara den som vet sina 
rättigheter kan göra anspråk på sin rätt att få åt-
njuta respekt, trygghet och en rättvis behandling, 
oavsett legal status.

RådRum tar ansvar för samhällsutvecklingen och 
driver fram samhällsförändring tillsammans med 
andra. Tillsammans betyder arbete i jämlika part-
nerskap där varje part bidrar med det de är bäst 
på. För RådRum har det inneburit möjligheten att 
samla många goda krafter i skapandet av en fri-
villigbaserad rådgivningsverksamhet som fångar 
upp människor i mycket kritiska lägen i livet.

RådRum och Förenta Nationernas 
globala utvecklingsmål

Mål 3. Hälsa och välbefinnande

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap 

Mål 10. Minskad ojämlikhet 

Läs mer om Agenda 2030 på 
www.globalamalen.se
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De ord som förekommer flest antal gånger vid besöken till RådRum.

RÅDRUM OCH DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN
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Det frivilliga engagemanget är 
RådRums största tillgång 
– och dess största utmaning!
Anna, Sensus

Samhällsnyttan

Av naturliga skäl är rådgivarna de som känner verk-
samheten och förstår besökarna bäst. De behärskar 
många av de aktuella modersmålen, vilket innebär 
att försvinnande lite går förlorat i samtalen. Det är 
viktigt eftersom det finns mer än ett exempel på besö-
kare vars ärenden kunde ha tagit en helt avgörande 
vändning på grund av ett oöppnat brev, en felaktigt 
ifylld blankett eller en för sent inskickad handling.
    För besökaren kan det vara första gången någon 
över huvud taget tar sig tid att lyssna eller säger 
någonting som inger lite hopp och framtidstro. Även 
då utsikterna för exempelvis beviljad asyl är små 
gör det medmänskliga bemötandet någonting med 
en människa i kris. I följeforskningsrapporten Råd-
Rum – Rum för Råd och Egenmakt (Sjölander 2019) 
beskriver en samordnare det unika med RådRum som 
”… en plats där människan blir medmänniska och ett 
svar mot tidens individualisering.”

Besökarnas respons visar tecken på att stödet från 
RådRum kan hjälpa till att öka tilliten både till det 
politiska systemet och till andra människor, och även 
leda till ökat politiskt intresse hos besökare. Sjölan-
der refererar till undersökningar som visar att tilliten 
till systemet riskerar att minska över tid hos personer 
som är nya i Sverige, i takt med att man inte får den 
hjälp och det stöd man behöver för att integreras och 
få en bättre tillvaro. Det är en process som RådRum 
är delaktig i att motverka. RådRum tycks även vara 
särskilt viktigt för personer med någon form av 
ohälsa, som en väg att få känna delaktighet och sam-
manhang utan prestationskrav. Det gäller både för 
rådgivare och besökare (ibid 2019). 

Något RådRum har som kommuner och myndigheter 
saknar är den känsla av kravlöshet som platsen kan ge 
besökaren. Lugnet och tryggheten som besökaren kan 
känna av att veta att man här inte behöver bevisa 
något eller försvara sig. Att kunna komma dit helt 
frivilligt och få hjälp av någon som också är där fri-
villigt, och kunna prata med andra, umgås och ta en 
kopp kaffe i en kravlös och social miljö har ett stort 
värde i sig för besökarens välmående.  
    Samtidigt är det givetvis en känslomässigt stor 
spännvidd mellan den djupa tillfredsställelsen över 
att kunna spela en roll i dessa människors liv och den 
lika djupa frustrationen en rådgivare kan känna över 
de ibland närmast oöverstigliga hinder som möter 
nyanlända. Många vittnar om att de som nyanlända 
själva möttes av ett vakuum och av det skälet vill ge 
andra det som de inte fick. 
    För rådgivaren är det mer eller mindre avgörande 
att de inger hopp hos besökaren. Den som kommer 
ska känna sig trygg, respektfullt bemött och att ha 
blivit hörd. Mötet ska ha präglats av medmänsklighet. 
Nya kunskaper ska ha förvärvats. Ordet nöjd åter-
kommer flera kommer och rådgivarens egen tillfreds-
ställelse står naturligtvis i relation till besökarens 
upplevelse av att ha blivit hjälpt. Gemensamt för alla 
rådgivare är att de vill känna att de gör verklig skillnad. 

Ett begrepp som är så centralt att det i någon mening 
kan sägas vara själva bevekelsegrunden för verksam-
heten är ordet egenmakt. För många som kommer nya 
till Sverige innebär just strävan efter egenmakt – att 
ta kontrollen över sitt liv och att ha kunskap och 
kapacitet att göra aktiva val – någonting helt nytt. 

Rådgivaren träffar människor 
som är väldigt långt från känslan 
av egenmakt.
Viktoria, Sensus

De ord som förekommer flest antal gånger vid besöken till RådRum.

RÅDRUM OCH DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN
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Informationen från till exempel myndigheter är i 
allmänhet tillgänglig för alla men det innebär att 
var och en ställs inför utmaningen att avgöra vilken 
information som är tillförlitlig. 

Rådgivarna har en tämligen enad bild av samhälls-
nyttan med RådRum. Det handlar om en ökad social 
hållbarhet i det att RådRum främjar integration, kom-
pletterar och underlättar myndigheternas arbete samt 
fyller ett tomrum när dessa inte mäktar med. Genom 
RådRum kommer den nyanlände fortare i kontakt 
med myndigheterna vilket sänker deras stressnivå 
och därmed bidrar till lugn och förutsägbarhet i en 
annars påfrestande livssituation.
    I likhet med frivilliga som tillfrågas i alla andra 
idéburna organisationer uppger många rådgivare att 

Även om du är i en situation 
där du tycker att du saknar val,
att myndigheterna bestämmer allt, 
har var och en ett ansvar för sitt liv. 
Jag upplever att detta är en av de 
saker som många blir engagerade 
av. Det är något stort och viktigt som 
alla känner, även för den med goda 
förutsättningar i livet: att jag har ett 
ansvar och ett val!
Viktoria, Sensus

det frivilliga engagemanget har en djupgående effekt 
på känslan av att vara behövd och att befinna sig i 
ett meningsfullt sammanhang. Rådgivaren uttrycker 
en stolthet över att kunna utföra en medmänsklig 
insats. Man beskriver hur berikande det är att möta 
människor från andra kulturer och att dessa möten 
leder till en personlig utveckling och en djupare 
förståelse för andra människors livsvillkor. ”Man 
blir nästan en expert på den sorts samhälle som 
den personen är ny i” som en samordnare uttrycker 
det. Verksamheten anses allmänt alltså ha en posi-
tiv effekt också på rådgivaren, som i rådgivningen 
samtidigt fördjupar sina egna kunskaper om hur det 
svenska samhället fungerar:

Det tycks inom projektet finnas en samsyn kring värdet 
av RådRums rådgivningsverksamhet, för de deltagande 
rådgivarna generellt och i synnerhet för de rådgivare som 
inte har en tydlig förankring i det svenska samhället. /…/ 
I synnerhet betonas värdet av att öva sin svenska, ha en 
meningsfull sysselsättning, samt att erfarenheten kan öka 
möjligheterna till att få ett jobb (Sjölander 2019).

och:

Respondenternas svar indikerar att nyanlända som 
engagerar sig i RådRum i högre grad än rådgivare födda 
i Sverige, lärt sig mer om det svenska samhället, ökat 
sin tillit till det politiska systemet samt för människor i 
allmänhet och ökat sitt politiska intresse (ibid 2019).

Rådgivare hjälper besökare på RådRum i Rosengårds Folkets Hus i Malmö.
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Att arbeta som rådgivare är ett 
empatiarbete. Det kommer människor 
som vid första besöket är ledsna och 
förtvivlade. Efter ett tag får de tillbaka 
livslusten; de känner sig välkomna och 
omtyckta. Jag har inte alltid kunnat 
hjälpa dem med själva ärendet, men vi 
har lyssnat och visat respekt. Just den 
delen av arbetet känns meningsfullt, 
när de märker att vi står på deras sida.
Tagreed, RådRum Simrishamn

Frivillighet är inte billigt. Den arbets-
kraft som en kommun får ta del av 
är gratis. Men för organisationen 
är frivillighet allt annat än billigt, det 
är viktigt att många blir medvetna 
om det. 
Anna, Sensus

Ett antal respondenter ger emellertid uttryck för en 
risk för att de rådgivare som på grund av RådRums 
målmedvetna fokus på stärkt egenmakt och som 
själva gör förflyttningen från utanförskap till eta-
blering av just det skälet slutar som rådgivare. Detta 
dilemma beskriver Sjölander som en risk för att verk-
samheten ”faller på sin egen framgång”. En påtag-
lig sårbarhet med frivilligheten är följaktligen att 
rådgivaren hoppar av när hen istället får ett lönear-
bete på heltid, och dess engagemang blir då under en 
både begränsad och högst obestämd tid, varefter den 
viktiga erfarenhet och kompetens individen hunnit 
skaffa sig går förlorad för verksamheten. 

I frivillighetens begränsningar ligger alltså ett 
nedärvt behov hos RådRum och många andra 
frivilligorganisationer av att konstant ägna sig åt den 
resurskrävande sysslan att rekrytera, introducera och 
vårda nya frivilliga. 
    Som en följd av bristen på frivilliga – i kombination 
med att verksamheten naturligtvis måste leverera 
det den utlovar – krävs det att projektets anställda 
ofta hoppar in som rådgivare, vilket tar tid från 
annat viktigt utvecklingsarbete och inte minst från 
just arbetet med att stärka verksamhetens frivilligbas.

Men för RådRum är det under alla omständigheter 
ändå ingenting annat än positivt att fler människor 
tar sig an samhället med bättre självförtroende, 
bättre förutsättningar att hjälpa andra och fler fak-
tiska möjligheter att leva ett gott liv. Omsättningen 
av frivilliga blir därmed en slags investering i social 
hållbarhet med ett större samhällssyfte.

En samordnare förmedlar att det finns ytterligare 
en begränsning i den komplexitet i uppdraget som 
är svår att förmedla till den blivande rådgivaren och 
som ofta blir ett skäl till att man ger upp. Annorlunda 
uttryckt: man är osäker på om man kan ta det ansvar 
som det innebär att ge kvalificerad hjälp i så livsav-
görande frågor som till exempel boende, uppehålls-
tillstånd och familjeåterförening. Att förmedla en 
starkare känsla av att rådgivaren är del i ett rådgi-
varkollegium är ett sätt att stärka gemenskapen och 
minska den enskildes känsla av att vara ute på djupt 
vatten.
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Samverkan med det offentliga
Jens Sjölanders rapport visar att det i vissa samman-
hang kan vara svårt att tydligt särskilja och klargöra 
vilken roll RådRum ska ha gentemot kommuner och 
myndigheter: hur ska gränserna dras och var ska olika 
uppdrag placeras? Rapportens respondenter betonar 
vikten av att skapa samarbete och ett effektivt kom-
pletterande av varandra snarare än konkurrens – och 
att uppdelningen mellan olika aktörer måste vara lätt 
att förstå för såväl aktörer som besökare. Man under-
stryker också vikten av att inte låta myndigheter 
lämpa över på en ideell verksamhet såsom RådRum 
sådant som är deras uttalade ansvar.

BIBLIOTEK OCH RÅDRUM I ETT GEMENSAMT UPPRAG
Nio av sjutton RådRum äger rum på ett kommunalt 
bibliotek. Biblioteken betraktas allmänt som en av 
samhällets viktigaste offentliga mötesplatser. De är 
avgiftsfria och öppna för alla. Biblioteken har i likhet 
med folkhögskolorna och studieförbunden ett folk-
bildande uppdrag. Demokratin, det fria ordet och alla 
människors lika värde står i centrum för verksam-
heten. I den meningen är biblioteken en samhälls-
bärande funktion. 
    Bibliotekens erkända uppdrag som folkbildare och 
demokratiaktör har på senare tid utökats till att 
(möjligen ofrivilligt) också omfatta samhällsvägledning 
eller medborgarservice i ett samhälle som annars 
”[...]har avvecklat sina kontor där man kan möta en 

människa och fråga om hjälp” som en bibliotekarie i 
Rinkeby uttrycker det i Kartläggning av integrations-
utmaningar för utrikesfödda i Stockholms län av Robert 
Karlsson (2019).
    Samtidigt är bibliotekspersonalen inte rustad för 
att möta människor i kris; det finns i själva verket 
ingenting i utbildningen eller tjänstebeskrivningen 
som inbegriper en formell kompetens kring psyko-
socialt bemötande. I rapporten Biblioteken speglar 
samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek 
(2019) av fackförbundet DIK tecknas en allvarstyngd 
bild av personalens arbetsvillkor. Ur förordet:

Rapporten belyser en samhällsutmaning vars lös-
ning RådRum i allra högsta grad kan och bör vara 
en del av.

Det ena är att den sociala oro som finns i resten av 
samhället också flyttar in på biblioteken. Det är ett 
problem som ökat markant sedan den förra under-
sökningen. Det andra spåret har sitt ursprung i att 
ljusskygga grupperingar av rent politiska skäl fått ett 
plötsligt intresse att påverka bibliotekens inköps- 
och gallringsstrategier.

Samordnare hjälper besökare på RådRum i Rosengårds Folkets Hus i Malmö.
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SOLLENTUNA KOMMUN saknar ett medborgarkontor vilket innebär att många kommer till 
biblioteken med allt från asylärenden och frågor om barnomsorg till deklarationer och elräkningar. 
Ofta räcker inte språkkunskaperna till och för bibliotekets medarbetare underlättar det mycket att 
kunna hänvisa till RådRums rådgivare. Samtidigt finns det bara ett RådRum i hela norra Stockholm 
vilket innebär att besökare kommer från angränsande kommuner.

Att situationen många gånger är svårbemästrad för bibliotekspersonalen bekräftas av bibliotekets 
chef Anna Edquist: – Det pågår stora samhälleliga förändringar när digitaliseringen tar plats i 
människors liv på allvar. Man förväntas kunna nyttja e-tjänster som staten och kommunerna satsar 
mycket pengar på, och det är bra, men det görs ingen satsning på stöd. Hur ska vi hjälpa dem 
som inte fixar det? Vår kompetens räcker inte till.

Digitaliseringen och de minskade möjligheterna till fysiska träffar med myndighetsföreträdare 
och andra samhällsfunktioner påverkar inte bara nyanlända. För många ensamma äldre är biblio-
teket kanske den enda plats där de träffar någon som de kan prata med.  – När samhället stänger 
ner kommer man till oss, till och med ICA och Polisen hänvisar människor hit. Man måste förstå 
att biblioteksyrket är väldigt socialt, och det är någonting vi tycker om. Men om tjugo olika 
företag och samhällsfunktioner gör det… det blir en krock i förväntningarna som skapar mycket 
frustration, säger Anna Edquist.

Ur bibliotekets synvinkel kunde RådRum gärna ha öppet flera dagar i veckan och på flera platser 
i Norrort. IM Individuell Människohjälp bedriver mångspråkig läxhjälp både för vuxna som läser 
Svenska för Invandrare och för barn som av detta skäl inte kan få hjälpen hemma. Men för alla 
andra ärenden finns ett tomrum att fylla. 

RÅDRUM I FORMALISERADE SAMARBETEN
RådRum är en del av den idéburna sektorn och 
därför skild från stat och näringsliv. Sektorn vilar på 
en demokratisk grund och ska kunna verka själv-
ständigt och oberoende av statsmakterna. För en 
ideell verksamhet är det ekonomiska beroendet av 
just offentliga medel ett dilemma, och RådRum är 
inget undantag. Å ena sidan är det viktigt att kunna 
påverka kommunpolitiker och beslutande tjänste-
män i viktiga samhällsfrågor, å andra sidan är det 
kanske just dessa som beviljar nästa års föreningsbi-
drag. För RådRum är det viktigt att samarbeta med 
kommunen utan att bli ”kommunägd”.
    I Kristianstad kommun samverkar kommunen 
och den idéburna sektorn inom ramen för en så kall-
lad lokal överenskommelse, som ska ge en plattform 
för samverkan över sektorsgränserna för att angripa 
komplexa samhällsutmaningar. Med en överenskom-
melse fördjupas samarbetet kring olika samhällsut-
maningar genom en kontinuerlig dialog kring upp-

drag, roller och gränsdragning. Överenskommelsen 
tjänar som en slags påminnelse för kommunen att 
på ett tidigt stadium räkna in den idéburna sektorn 
i olika processer. Idén är alltså att kommunen ska 
vara mer alert och öppen när ett initiativ kommer, 
istället för att arbeta igenom en fråga från början till 
slut och sedan fråga frivilligorganisationerna vad de 
tycker om det färdiga förslaget.
    Sedan starten för fem år sedan har RådRum setts 
som ett viktigt komplement till kommunens egen 
medborgarservice, till vilken många invånare hör av 
sig för att få hjälp med olika frågor. Medborgarser-
vicen hanterar främst frågor som rör de kommunala 
förvaltningarna och det finns en mängd frågor som 
till exempel berör Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen som man inte kan besvara. Här som på 
så många andra ställen utgör RådRum en plats för 
många av dem som annars skulle vallas runt mellan 
olika samhällsfunktioner som kanske var och en har 
goda intentioner men som saknar ett helhetsperspektiv 
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Myndigheterna måste göra sitt jobb och inte 
lämpa över uppdraget på oss. De har alltid 
ansvar för sina medborgare; vi kan inte ta det 
ansvaret. Men vi kan ju inte heller säga nej till 
människor när de kommer – samtidigt som vi 
egentligen inte har resurserna.
Yaser, RådRum Kristianstad

och därför inte kan överblicka konsekvenserna av att 
människor vandrar omkring i ett myndighetslandskap 
nästan helt utan broar.
    I Lunds kommun sker samarbetet inom ramen 
för ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP), som är en mer formaliserad och djupare 
samarbetsform än överenskommelser. I korthet går 
samarbetet ut på att kommunen ger förutsättning-
ar till exempel i form av lokal och finansiellt stöd 
medan RådRum står för innehållet. I ett IOP sker en 
tydlig tyngdpunktsförskjutning från en beställar-ut-
förarrelation till en samarbetsrelation. Kommunen 
uttrycker ett behov, frivilligorganisationen erbjuder 
en lösning. Kommunen anger sina premisser, frivil-
ligorganisationen sina och så vidare. 

En familj behövde ett anpassat boende eftersom de hade ett 
barn med särskilda behov och ville veta hur de skulle göra. 
Fyra olika handläggare vid stadsdelens socialtjänst kontaktades 
utan att få klarhet i vem som var ansvarig. Inte heller kommunen 
kunde svara utan hänvisade till Migrationsverket som hänvisade 
till kommunen som i sin tur meddelade att ansvaret låg hos 
stadsdelen. Trots tillgång till en handläggare som talade familjens 
modersmål förstod de inte var de skulle vända sig. Slutligen kom 
de till RådRum som efter åtta samtal ändå inte kunde ge ett helt 
tillförlitligt svar. ”Det var inget fel på välviljan men ingen kunde 
lämna ett begripligt svar. Hur ska någon kunna etablera sig om 
inte ens de som arbetar med detta vet vad som gäller?” 
Anna, Sensus

Det formella partnerskapet skrevs under hösten 
2017 och förnyas nu under våren 2019. Samarbetet 
med RådRum och andra frivilligorganisationer har 
gett kommunen en klarare bild av hur mottagandet 
fungerar och vad man behöver förbättra till exem-
pel gällande rutiner vid bidragsgivning. RådRum 
har tagit initiativ till en tvärsektoriell arbetsgrupp 
med representanter från bland annat socialtjänstens 
flyktingenhet, biblioteken, Arbetsförmedlingen och 
Medborgarcentrum. Delvis som en effekt av samar-
betet RådRum anordnar socialtjänsten sedan en tid 
tillbaka regelbundet återkommande öppet hus för 
den som behöver hjälp med att fylla i dess blanketter.
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Med reservation för att bilden är starkt generaliserad 
kan den problematik som RådRums rådgivare 
dagligen möter sammanfattas i tre punkter:

Utmaningar

För en verksamhet som möter några av de människor 
i samhället som lever i störst utsatthet är det uppen-
bart att det finns brister i mottagandet av nyanlända, 
inte minst i samordningen mellan myndigheter. Det 
finns naturligtvis många positiva undantag, till exem-
pel bland flera av de kommuner i vilka RådRum finns 
idag, men det betyder inte att inte mer kan och måste 
göras för att nyanländas livssituation ska bli bättre.
    Rapporten Kartläggning av nyanländas hälsa samman-
fattar väl de behov av fysiskt, psykiskt och emotio-
nellt välbefinnande som många nyanlända inte får 
tillgodosedda, trots att de omfattas av de mänskliga 
rättigheterna: ”Det som omedelbart behöver bemötas 
är arbetslöshet, trångboddhet, osäker boendesitua-
tion, låg tillit och lågt förtroende för samhällsinsti-
tutioner” skriver Zdravkovic, Grahn och Björngren 
Cuadra (2016:77). I rapporten uppges så många som 
varannan nyanländ lida av psykisk ohälsa och att ”ett 
flertal riskfaktorer för framtida sjukdom är vanligt 
förekommande såsom livsstilsrelaterade faktorer som 
rökning, fysisk inaktivitet och övervikt” (ibid:79).
    Från RådRum i Simrishamn berättas om barnfa-
miljer som söker boende genom socialtjänsten ibland 
måste lösa detta helt på egen hand. Socialtjänsten 
uppger att de inte hittar några lämpliga bostäder och 
hjälper dem inte heller att registrera sig i bostads-
kön. Familjen vänder sig förtvivlat till RådRum, som 
naturligtvis inte kan förmedla bostäder. Det är ett 
av många exempel på att nyanländas rättigheter inte 
uppfylls på tillfredsställande sätt.

En av våra riktigt stora utmaningar 
är att visa värdet av det vi gör när vi 
arbetar med människor; det är en 
utmaning vi delar med hela 
civilsamhället. Hur värderar man 
i pengar att vi bidrar till att stärka 
tilliten till samhällets institutioner?
Sofia, IM Individuell Människohjälp

De får kallelser från läkare eller barn-
psykolog där man ska fylla i ett 
formulär om sig själv eller barnet, 
men det är ett problem att det 
varken finns på den kallades språk 
eller någon som kan tolka. Ibland är 
det väldigt viktiga frågor att besvara, 
till exempel inför en hjärtoperation. 
Hur ska de veta att de svarar rätt?
Tagreed, RådRum Simrishamn

Nyanlända förstår inte. De förstår inte vad de 
möter i det nya landet; de förstår inte språket, 
eller landets lagar och regler. De kan inte hantera de 
allt mer digitaliserade samhällsfunktionerna. De 
begår misstag som gör att deras ärenden inte kan 
handläggas eller leder till negativa utslag i onödan. 
En utvisning kan bli den ödesdigra konsekvensen 
av en för sent inkommen handling.

Myndigheterna tar inte sitt ansvar. De erbjuder 
inte tillräcklig service, eller rätt service, eller 
service på rätt språk. De överlämnar i för stor 
utsträckning ansvaret åt den hjälpsökande att 
själv lösa sin situation. Myndigheterna sam-
arbetar inte heller med varandra i tillräckligt stor 
utsträckning och inte heller med idéburen sektor, 
trots ständiga påminnelser.

Den idéburna sektorn saknar resurser. Den 
idéburna sektorn är i konstant behov av resurser. 
Organisationerna har ett ambitiöst, samhälls-
byggande och ibland livsviktigt uppdrag men är 
ändå mer eller mindre i händerna på givmilda 
givare från övriga samhällssektorer och från privat-
personer. Den starka tonvikten på projekt-
finansierad verksamhet gör det svårt att vara 
storskalig, uthållig och utvecklingsinriktad, vilket 
i sin tur kan innebära att målgruppens förtroende 
för organisationerna försvagas.
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Tio generella åtgärder som svenska myndigheter bör 
vidta för att bättre möta behoven bland nyanlända:

Bli bättre på att förklara lagar, regler och procedurer för den som kommer ny till Sverige

Stärka samarbetet mellan olika myndigheter (till exempel mellan socialtjänst och 
integrationssamordnare) och med den idéburna sektorn

Ge utrymme för en djupare integration med samhället till exempel genom 
kontakt med föreningslivet

Verka för att nyanlända erbjuds riktiga bostäder och riktiga jobb

Ta tillvara människors kompetens

Ge det stöd myndigheten är ålagd att göra

Formulera sig på lättbegriplig svenska

Erbjuda fler tolkar vid myndighetskontakter

Verka för kortare väntetider till exempel i asylprocessen och till Svenska för Invandrare 

Ge bättre tillgång till myndigheternas handläggare
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Utöka målgruppen som behöver hjälp, 
även EU-medborgare. Behovet ska 
styra – inte medborgarskapet.
Shadi, RådRum Stockholm

En verksamhet med utvecklingsbehov

Bland rådgivarna finns det en uttalad önskan att verk-
samheten ska finnas i hela Sverige och vara öppen för 
alla som behöver hjälp.  Man understryker vikten av 
att stärka vissa förutsättningar för att verksamheten 
ska fungera ännu bättre, till exempel:

I en vidare utveckling finns tanken om att RådRum i 
än större utsträckning blir en ömsesidig läroplats där 
både besökare och rådgivare kan dra lärdomar av en 
integration som tydligt går åt båda hållen – det svenska 
uppstår i mötet mellan det nya och det etablerade. I den 
meningen kan RådRum tjäna som förebild för alla 

som bär den något förlegade tanken om integration 
som ett ansvar enbart för den som kommer som gäst.
    Den sedan verksamhetens start tillämpade 
50/50-principen ska råda även fortsättningsvis, det vill 
säga det ska finnas lika många rådgivare som har sitt 
ursprung i Sverige som utanför. Den som kommer ny 
har värdefulla erfarenheter medan personer som levt 
i Sverige hela livet givetvis har en annan och svår-
förvärvad kunskap om hur samhället fungerar. Båda 
grupperna kompletterar varandra och tillsammans 
skapar de ett mer komplett kollegium.
    Emellanåt nämns tanken på ett ambulerande Råd-
Rum som komplement till fasta RådRum. En sådan 
variant skulle kunna finnas på olika platser i en 
kommun, företrädesvis i områden där många lever 
i socio-ekonomisk utsatthet där behoven är särskilt 
stora. Ytterligare ett komplement kan vara enbart 
digital rådgivning för vissa målgrupper som är upp-
kopplade men av olika skäl inte kan eller vill ta sig till 
en specifik plats under specifika öppettider.

Ett annat spår är att utveckla väntrummet till en 
mötesplats. Tanken är att göra väntrummet mer 
välkomnande för besökaren och dennes eventuella 
anhöriga, särskilt barn som kan uppleva situationen 
som otrygg med oroliga och frustrerade föräldrar. 
En trygg plats med välutbildade och medmänskliga 
värdar som tar emot, berättar om det stöd som finns 
att tillgå eller hänvisar vidare vilket kan innebära 
en avlastning för rådgivaren. Ett gott omhänder-
tagande redan på tröskeln skapar ett större lugn 
under hela processen.
    Ytterligare en utvecklingstanke är att koppla 
samman RådRum med andra frivilligorganisationer 
till exempel i komplexa ärenden som riskerar att ta 
dra ut på tiden. En organisation som Rädda Barnen 
skulle kunna komplettera den generella rådgivningen 
med mer riktat psykosocialt stöd till barn.

Fler rådgivare

Rådgivargrupper för kollegialt stöd, 
erfarenhetsutbyte och arbetsfördelning

Mentorprogram och alumni-verksamhet för att 
föra över erfarenheter och kompetens från en 
generation av rådgivare, cirkelledare och 
ambassadörer till nästa

Mer generösa öppettider, till exempel fler 
dagar i veckan och på kvällar och helger

Kontinuerlig tillgång till språkstöd

Ändamålsenliga lokaler med rum för 
sekretessbelagda samtal

Mindre styrning och ett tydligt mandat till 
rådgivarna att utforma den dagliga verksamheten

Tydligare ställningstaganden i opinions-
bildnings- och påverkansarbetet

Fler resurser till marknadsföring och fler 
informationssatsningar riktade gentemot 
myndigheterna

Rådgivning i digitala medier för att öka 
tillgängligheten

Tätare samarbete med myndigheterna 
och mellan myndigheterna

Tillgång till experthjälp, exempelvis juridisk, 
vid behov
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Efterord

VI HAR BARA MELLANLANDAT
Hur ska jag sammanfatta vad RådRum är och hur 
det har utvecklats genom åren? Ska jag berätta om 
något av alla de besök vi haft; om den äldre kvinna 
som efter att besökt RådRum i Kristianstad, för att 
få hjälp så att hennes man skulle kunna återförenas 
med henne i Sverige, kom tillbaka med oro över det 
brev från Migrationsverket som hon efter lång väntan 
fått i brevlådan. Hur denna oro förbyttes i glädje och 
tårar när hon genom rådgivarna fick brevet översatt. 
Ansökan hade blivit beviljad. 

Eller ska jag beskriva den styrka och engagemang som 
jag möter bland dem som först besöker RådRum för 
att få hjälp och sedan vill ge tillbaka genom att hjälpa 
andra i rollen som rådgivare? Att kunna följa dem 
vidare till dess att de har fått jobb och i sin yrkesroll 
som banktjänsteman, integrationssamordnare eller 
lärare blivit en kontakt för RådRum med fortsatt vilja 
att bidra till de personer som kommit nya till Sverige. 

Jag kanske ska göra ett försök att beskriva den förla-
mande känslan av otillräcklighet som tränger undan 
allt annat i de besök där vi inget kunnat göra. Där alla 
försök till överklagande har gjorts och alla kontakter 
tagits – och det som kvarstår är att bara lyssna och 
känna med. 

Allt det här sammanfattar för mig styrkan och kärnan 
i RådRum; att det är engagemanget med individens 
behov och förutsättningar som alltid är i fokus. Varje 
gång. Tar vi ett steg tillbaka ser vi att detta säger 
något om RådRums funktion i samhället: om RådRum 
som en del i att fylla tomrummen mellan samhällets 
olika institutioner. Det är en omöjlig uppgift att möta 
allas behov och förutsättningar, men det är här den 
idéburna sektorn har sin absoluta styrka – i det med-
mänskliga mötet, när ingen annan ser eller hör.

Genom RådRum har jag kommit till en ny insikt om 
de brister som finns i samhällets skyddsnät, brister 
som drabbar personer utan att de kan göra något 
åt det. Svårigheterna blir naturligtvis än större om 
du inte behärskar det svenska språket eller saknar 
erfarenhet av hur det nya landet fungerar. Här har 

RådRum både påvisat dessa brister och samtidigt 
utgjort ett exempel på att det med förhållandevis 
enkla medel går att göra något åt det. 

Så här i efterhand kan jag gott se att det har varit med 
en något naiv inställning som vi drivit och utvecklat 
verksamheten de senaste åren. Den dominerande 
känslan som har genomsyrat processen är att det 
har varit bråttom; att vi hela tiden måste ta hand om 
behoven här och nu. För om inte RådRum gör det, 
vem ska i så fall göra det? Vi hade redan från början 
varit hjälpta av ett annat mantra, som hade gett oss 
mer arbetsro och mer tillfredsställelse med det vi 
faktiskt åstadkommer dagligen för ett stort antal 
människor: ”Vi kan inte hjälpa alla jämt, men kan vi 
vid något tillfälle hjälpa någon så är det bra”. Men 
RådRum slutar inte här. Resan har bara börjat.

Magnus Strand
Projektledare för RådRum
Hållbar Utveckling Skåne
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FRÅN PROJEKT TILL SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
I den idéburna sektorn pratar vi ofta om att vi vill gå 
från kortsiktiga projekt till varaktig samhällsföränd-
ring. Jag tror att vi oftast menar allvar när vi säger 
det, men likväl fastnar vi gärna i att mäta och rappor-
tera aktiviteter i stället för vilken skillnad vi gör. Det 
finns många olika anledningar till det. En är de finan-
sieringsformer som står till buds där finansiären vill 
ge kortsiktiga medel och samtidigt se tydliga resultat. 
Då redovisar vi det som går att redovisa på kort sikt: 
aktiviteter.  

RådRum har från början haft en betydligt större 
vision än att producera aktiviteter. Det har hela tiden 
handlat om att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle 
i samverkan. Det har hela tiden handlat om att paral-
lellt jobba på olika nivåer. Det är därför IM har valt 
att gå in och ta ansvar i RådRum, det ligger nära vårt 
sätt att jobba. 

RådRum startar i att stärka den enskilda individen. 
Det gäller både våra rådgivare och våra besökare. Den 
som kommer till RådRum ska efteråt känna sig stärkt 
i att själv kunna hantera sin utmaning framåt. Den 
som blir rådgivare ska växa i förmåga och i vissa fall 
blir det också ett första steg mot ett framtida arbete. 
Här har RådRum lyckats, de individer vi har mött har 
stärkts på många olika sätt. Många rådgivare har fått 
en väg att ta tillvara den kompetens de har med sig 
genom att själva en gång ha kommit nya till Sverige. 

RådRum vill också mobilisera för förändring, där vi 
tror att om individer går samman så kommer resulta-
tet att bli mycket bättre och mer långsiktigt. Här har 
RådRum en vision om en mer långsiktig och bär-
kraftig organisering av RådRum, där är vi ännu inte 
framme. Men vi kommer att jobba vidare för det.

Sist, men inte minst vill RådRum identifiera och 
påtala systemfel för att få till förändring på övergri-
pande nivå. Det kan handla om kommunens sätt att 
arbeta med nyanlända eller om nationell lagstiftning 
som brister. Det kan handla om olika myndigheters 
förmåga att samverka för den nyanländas bästa. Det 
här arbetet är det som tar längst tid, men kanske 

också det viktigaste om civilsamhället ska ha en roll 
och spela och inte bara bli en serviceleverantör helt 
på finansiärens villkor. 

Framåt vill vi se än tydligare hur RådRum blir en 
aktör som bidrar till samhällsförändring där individer 
stärks, går samman i ett engagemang som leder till 
varaktig samhällsförändring där fler människor får 
plats. Ett mer medmänskligt Sverige. 

Martin Nihlgård
Generalsekreterare
IM Individuell Människohjälp
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Alla gör vad de kan för att 
hålla verksamheten igång 
men bara rådgivning ger 
ingen utveckling. Om jag 
vill att verksamheten ut-
vecklas i en viss riktning, 
vad ska jag göra då?
Viktoria, Sensus

Stabila rådgivare ger 
en stabil rådgivning.
Yaser, RådRum Kristianstad

Medmänsklighet är viktigt. Vi måste 
få vara människor mot varandra och 
inte förminska dom vi hjälper. Sättet 
att vara i folkrörelse är ju ett annat 
sätt än dagens nätverksorganiseringar, 
och man jobbar mer med människors 
rättigheter och skyldigheter, och sätter 
en tilltro till deras egen kapacitet.
Sofia, IM Individuell Människohjälp

Jag måste vara flexibel med 
alla besökare. Svenska språket 
har jag förbättrat efter kontakt 
med mina rådgivarkamrater.
Loui, frivilligrådgivare, RådRum Bromölla 

Jag har varit tre år i Sverige kan väldigt lite svenska och känner inte 
till det svenska systemet. Jag fick informationen från min väninna 
att man kan få hjälp och stöd i RådRum och jag fick precis allt som 
hon berättade. På grund av mina brister i det svenska språket har 
jag inte kunnat uttrycka mig och be om hjälp och förklara vad är 
det som jag behöver hjälp med. Jag blev jätteglad när jag fick en 
rådgivare som kunde hjälpa mig på mitt språk. Utan hjälpen från 
RådRum hade jag inte kunnat ansöka om medborgarskap till mitt 
barn. Nu vet jag att om jag behöver hjälp med en blankett eller 
rådgivning kan jag komma till RådRum. 
Besökare, RådRum Eslöv

En kvinna som har bott fyra år i Sverige 
och som är analfabet var den allra första 
besökaren när RådRum öppnades i 
Rosengård. Hon fick stöd med allt från 
att hitta information till att ta kontakter 
med myndigheter och sjukhuset. För 
allt hon behöver hjälp med vänder hon 
sig till RådRum. Det finns flera skäl till 
att hon regelbundet kommer till Råd-
Rum: sekretessen, professionalismen 
och det är nära hemmet. ”Jag känner 
mig hemma i RådRum; jag ska aldrig 
byta till någon annan och jag hoppas 
att de kommer att finnas här hela tiden".
Besökare, RådRum Malmö-Rosengård



Vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners och finansiärer:

RådRum har  utvecklats i ett samarbete mellan Hållbar Utveckling Skåne, Sensus studieförbund, 
IM Individuell Människohjälp, Malmö stad och Region Skåne.

ABF i Hörby

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Bromölla kommun

Delegationen mot segregation (DELMOS)

Eslövs kommun

FINSAM Lund

FINSAM MittSkåne

Helsingborgs stad

Hörby kommun

Höörs kommun

Intro Stockholm

Knivsta kommun

Kristianstad kommun

Lunds kommun

Länsstyrelsen Skåne

Malmö mot Diskriminiering

Malmö Universitet

Mobilearn

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF)

Refugees Welcome Housing

Rosengårds Folkets Hus

Rådgivningsbyrån

Rädda Barnen 

Röda Korset

SEGER Advokatbyrå

Simrishamns kommun

Skåne Stadsmission

Sollentuna kommun

Sparbanksstiftelsen 1826

Stockholms Stad



RådRum – åtta grundprinciper för verksamheten

RÅDGIVNINGEN ÄR KOSTNADSFRI. Vägledning som syftar till stärkt egenmakt 
och ökad social inkludering ska inte kosta pengar. RådRum finansieras med 
projektmedel och tjänar inte pengar på verksamheten.

RÅDGIVNINGEN ÄR OPARTISK. RådRum företräder ingen myndighet, företag 
eller organisation. Mötet utgår alltid från besökarens behov och vad rådgivaren 
bedömer vara den bästa rådgivningen vid det aktuella tillfället.

RÅDGIVNINGEN ÄR KONFIDENTIELL. Mötet mellan besökare och rådgivare 
sker konfidentiellt och utan krav på registrering eller diarieföring. Allt som 
sägs stannar i rummet. Rådgivaren upprättar ärendeblad för intern uppföljning 
och dokumentation.

RÅDGIVNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR ALLA. Besökarens bakgrund har ingen 
betydelse. Rådgivarnas bakgrund och språkkunskaper gör RådRum särskilt 
lämpligt för nya svenskar och nyanlända.

RÅDGIVNINGEN ÄR GENERELL. Rådgivningen är inte inriktad mot ett visst 
ämne utan spänner över alla samhällsområden som är relevanta för besökaren. 
Rådgivaren kan ha ett specialområde men är framför allt bra på att söka olika 
sorters information.

RÅDRUM BESTÅR AV FRIVILLIGA RÅDGIVARE. Rådgivaren engagerar sig frivilligt 
för att bistå en person som behöver stöd och vägledning. Drivkraften är viljan 
att göra en insats för någon som befinner sig en utsatt situation. Rådgivaren 
får ersättning för sina utlägg men inte lön.

RÅDRUM ÄR FRIVILLIGT ATT BESÖKA. Till RådRum kommer besökaren frivilligt 
och utan krav på att redovisa sina möten för någon annan.

RÅDRUM BYGGER PÅ GEMENSAMT ÄGARSKAP. Varje möte mellan rådgivare 
och besökare är unikt och lösningarna skapas gemensamt och genom ömsesidigt 
inflytande över samtalet. I mötet får besökaren stöd och verktyg för att själv ta 
makten över och förändra sin livssituation.

Kontakt: info@radrumsverige.se
Mer information: www.radrumsverige.se    facebook.com/radrumsverige/


