
 

 

 

Mottagningsfasen 
 

Mottagningsfasen för vidarebosatta flyktingar är den period som följer efter 
deras ankomst till vidarebosättningslandet. Längden på mottagningsfasen är inte 
definierad – den utgörs ofta av de första veckorna efter ankomsten, men kan 
även utgöras av perioder på upp till 6 månader efter ankomsten. 

 
Arrangemangen för mottagning av kvotflyktningar skiljer sig från land till land. De 
organisationerna och myndigheter som är inblandade i mottagningen skiljer sig 
också åt och kan bestå av civila samhällsorganisationer, centrala statliga 
myndigheter samt regionala och kommunala myndigheter. I många sammanhang 
arbetar kombinationer av några eller alla dessa aktörer ihop för att ge lämpliga 
mottagningsvillkor för vidarebosatta flyktningar. I alla länder kan de inblandade 
aktörerna planera mottagningsarrangemangen för de vidarebosatta flyktingarna 
före ankomsten, vilket är en process som kallas mottagningsplanering. 

 
De flesta vidarebosatta flyktingar talar inte språket i landet de flyttar till, så de 
aktörer som planerar mottagningsarrangemangen tillhandahåller vanligen tolkar 
vid ankomsten. Planering för tolkning kan vara mycket utmanande när flyktingens 
modersmål inte talas i någon större utsträckning i vidarebosättningslandet. 

 
I flera europeiska länder inryms vidarebosatta flyktingar till en början i centrala 
mottagningsanläggningar eller centra. Detta kallas centraliserad mottagning. 
Även om majoriteten av dessa anläggningar hanteras av statliga myndigheter 
eller organisationer hanteras vissa också av organisationer som inte är statliga. 
Den tidslängd som flyktingarna tillbringar i centrala mottagningsanläggningar 
innan de flyttar till långtidsinkvartering sträcker sig från några dagar till flera 
månader. I andra sammanhang flyttar vidarebosatta flyktingar till oberoende 
inkvartering i en kommun direkt efter ankomsten. Detta kallas direktmottagning. 

 
Både direkt och centraliserade 
mottagningsarrangemang 
inkluderar vissa element av 
orientering efter ankomsten för 
kvotflyktningar. I centrala 
mottagningsanläggningar kan 
detta innebära en introduktion 
till centrat och de organisationer 
som arbetar där, de tjänster och 
aktiviteter som är tillgängliga på 
platsen och tidsplanen för 
flyktingarnas vistelse. Om 
direktmottagning används kan 
den orientering som 
tillhandahålls 
innebära att flyktingarna introduceras för sitt nya boende och lokalområdet och 
för de organisationer de kan kontakta för stöd och hjälp. 

 
I allmänhet ingår det i mottagningsarrangemangen procedurer för att bedöma 
hälsan för nyligen anlända flyktingar för att förtydliga den hälsoinformation som 
inhämtats före ankomsten, för att upptäcka eventuella tidigare okända 
hälsotillstånd eller behov och att arrangera ytterligare vård. 


