
Q&A Julklappsinsamling  
för Göteborgs Stadsmission 
 
Varför samlar Stadsmissionen in presentkort och julklappar? 
I Göteborg finns det människor som lever i fattigdom och utsatthet. För 
människor som har svårt att få pengarna att räcka en vanlig månad blir julen 
en extra stor stress. Särskilt för barnfamiljer som så klart vill kunna ge sina barn 
en fin jul. Barn som går i förskola och skola äter lunch där varje dag. När 
barnomsorgen är stängd över jul och nyår blir det en extra belastning på 
familjens ekonomi då barnen behöver äta fler mål hemma. Ett sätt att minska 
stressen och öka glädjen är att vi delar ut presentkort på mat till dessa familjer, 
men också presentkort till köpcentrum, butiker eller upplevelser för att de ska 
kunna köpa julklappar till sina barn. En del familjer kommer också få komma 
till vår julklappsbutik och ”gratishandla” julklappar till sina barn.  
Att dela ut presentkort och julklappar är ett sätt att skapa inkludering för 
människor som vanligtvis lever i utanförskap och att barn får vara som andra 
barn. När skolan börjar igen efter jullovet pratar de flesta om vad de fick i 
julklapp. För ett barn är det viktigt att kunna vara en del i de samtalen och 
kunna berätta om sina julklappar. Att hjälpa föräldrar att ge sina barn 
julklappar blir alltså en metod för att bryta utanförskap för barn. 
 
Varför vill ni helst samla in presentkort? 
Varje förälder vet bäst själv vad dess barn behöver och önskar sig. De 
presentkort som kommer in matchar vår personal mot de familjer där de 
passar bäst. Genom att dela ut presentkort kan föräldrarna själva gå till butiker 
och köpcenter för att köpa julklappar. Det handlar både om egenmakt och om 
värdighet. 
På Göteborgs Stadsmission jobbar vi med att öka egenmakten hos dem vi är 
till för. Människor som lever i social utsatthet är ofta eller upplever sig var utan 
kontroll över sin egen livssituation. De allra flesta av oss kan själva gå till en 
butik och välja ut klappar till våra barn. Det är denna möjlighet vi vill erbjuda 
föräldrar genom att ge dem presentkort. En till synes ganska liten grej som 
kan spela väldigt stor roll. 
 
Varför är det inte okej att ge begagnade leksaker?  
De familjer som får julhjälp har inga marginaler. De har sällan eller aldrig råd 
att köpa det som barnen behöver. Än mindre möjlighet att köpa det som 
barnen önskar sig. Många gånger är det ärvda och begagnade saker som 
gäller. Vi delar kontinuerligt ut begagnade kläder i våra verksamheter. Jul är 
något speciellt. Särskilt för barn. Och vi ser att det finns ett särskilt värde i att 
ge bort nya saker till jul till de barn vi möter. 
Begagnade leksaker kräver också en hantering från vår sida som vi inte har 
resurser till. Alla leksaker måste vara rena, hela och funktionella. Vi kan inte 
dela ut leksaker som är trasiga och inte fungerar fullt ut eller böcker där det är 
ritat på sidorna. Det skulle vara ovärdigt. 
Vi tycker inte att de fattiga ska behöva axla klimatkrisen. Barn i fattiga familjer 
är redan socialt utanför av många anledningar och genom att erbjuda dem 
nya julklappar kan det hjälpa dem till viss inkludering. De kan likt andra barn 
komma tillbaka efter julledigheten och delta i samtalen kring vilka julklappar 
de fått. Förutom att få en rolig leksak blir klappen också en metod till 
inkludering. 
 
  



Hur vet jag att julklapparna går till behövande? 
För att få julhjälp måste man göra en ansökan och i den bifoga dokumentation 
över familjens ekonomiska situation. Julhjälpen är bara till för de familjer som 
verkligen behöver.  

 
Vad händer med presentkorten och julklapparna? 
Presentkorten som kommer in sorteras efter kategorier och valörer och 
matchas mot de familjer där de passar bäst. 

Alla julklappar som kommer in packas upp i vår julklappsbutik. De familjer som 
fått beviljat julhjälp får komma till butiken på förbokade tider. Tillsammans 
med personal eller volontärer får de välja ut julklappar till familjen. 

Vad händer om det blir några leksaker över? 
Det kan vi dela ut efter behov under 2023. 

Varför vill ni inte ha inslagna paket? 
För många år sedan packade Stadsmissionens personal och volontärer kassar 
till familjerna baserat på till exempel åldern på barnen i familjen. För att bidra 
till ökad egenmakt och värdighet får föräldrarna sen några år tillbaka själva 
välja ut julklappar i vår julklappsbutik till sina barn och sig själva. Om klapparna 
kommer inslagna måste vi först lägga tid på att öppna dem. Vill ni hemskt 
gärna slå in julklapparna, använd cellofanpapper. 

 

 

 

 

 


