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OM KOMPIS SVERIGE
Kompis Sverige är en ideell organsation som skapar möten mellan nya och etablerade

svenskar. Kompis Sveriges vision är ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit

till varandra. Organisationens grundades 2013 i Stockholm.
 

Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar genom tre

ben: kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops. Utgångspunkten för all

verksamhet är synen på social integration som en tvåvägsprocess som där alla är delaktiga

och möts som jämlikar.
 

Kompis Sveriges arbetssätt bygger på samverkan mellan civilsamhället, offentlig sektor,

skolvärlden och näringslivet. Vi har sedan 2013 samarbetat med över 20 olika kommuner i

Sverige, samt ett hundratal aktörer inom såväl civilsamhälle som näringsliv. 
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1.      KORT OM PROJEKTET
Sverige är ett mångkulturellt men också ett segregerat land. Människor med olika bakgrund bor

ofta i olika områden, går i olika skolor och rör sig i skilda miljöer. Detta leder till att spontana möten

i vardagen inte blir av. De negativa konsekvenserna av segregation och att människor inte möts är

stora för såväl individer som för samhället. På Kompis Sverige drivs vi av en övertygelse att det går

att motverka och bryta segregation om vi kan se till att fler människor med olika bakgrund möts och

lär känna varandra. Genom ökad kunskap om och förståelse för varandra kan vi minska

polariseringen och gå från ett samhälle med "vi" och "dom" till ett samhälle där alla känner

tillhörighet och tillit till varandra. 

 

För att skapa ett mer inkluderande samhälle driver Kompis Sverige, med stöd av ICA-stiftelsen

projektet Matiga möten. 

 

Matiga möten tar fasta på matens roll i våra liv: som källa till glädje och nya upptäckter, och utgår

från matens speciella förmåga att naturligt få oss människor att omfamna varandras kulturer.

Konceptet består av tre delar där en grupp på 20-30 personer träffas under tre tillfällen. Gruppen

består av en blandning av nya och etablerade svenskar som alla bor på samma ort. Träffarna ger

deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap (med maten i fokus), där de bl.a. får

utveckla nya recept, samt laga och äta dessa tillsammans. Målsättningen är att öka deltagarnas

förståelse för varandra och känsla av tillhörighet till lokalsamhället. Projektet genomförs i

samarbete med lokala ICA-handlare runt om i Sverige.

4



ha lärt känna personer de inte känner sedan tidigare

ha fått ökad kunskap om svensk kultur (nya) samt andra länders kulturer (etablerade)

ha fått ökad inspiration till att laga ny mat och använda råvaror på ett nytt sätt

ha fått ökad kunskap om hur det svenska samhället fungerar (nya) samt hur andra länders

samhällen fungerar (etablerade)

ha fått ökad förståelse för hur det är att vara ny i Sverige (etablerade)

känna ökad tillhörighet till varandra  

2.1      Målgrupp
Kompis Sverige ser på integration som en tvåvägsprocess som för att bli framgångsrik förutsätter

båda målgruppernas aktiva deltagande. Matiga möten riktar sig därför, precis som all Kompis

Sveriges verksamhet, till två huvudsakliga målgrupper: nya och etablerade svenskar som vill bidra till

integrationen i Sverige.  Nya svenskar definieras som individer som är utlandsfödda och ej talar

flytande svenska och inte upplever sig vara etablerade i det svenska samhället.  Etablerade

svenskar är Individer som är födda i Sverige eller bott i Sverige länge, kan språket, kulturen och hur

samhället fungerar samt upplever sig etablerade i det svenska samhället. Utöver dessa målgrupper

är även ICA-handlare och deras personal viktiga för utvecklingen av Matiga möten. 

 

2.2      Mål
Projektet har såväl kvantitativa som kvalitativa mål som löpande följs upp. De på förhand uppsatta

målen var:

Kvantitativa mål: Att under projekttiden på 12 månader genomföra 12 workshopserier för minst

360 deltagare.

Kvalitativa mål: Kompis Sverige har fyra mål för deltagarnas utveckling. Dessa är  språk  (endast

nya svenskar), utbyte, relationer och tillhörighet. Fokus har varit på de tre senare då effekterna på

språkutvecklingen är svåra att mäta på ett fåtal tillfällen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom projektet vill vi att målgruppen nya och etablerade svenskar ska:
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2.3     Metod för uppföljning och utvärdering
För Kompis Sverige är det viktigt att följa upp och utvärdera effekterna av vårt arbete, samt att

hela tiden utveckla metoder och arbetssätt för att säkerställa att de är målgruppsanpassade och

bidrar till måluppfyllelse.

 

Inom Matiga möten har vi genomfört ett tjugotal djupintervjuer med både nya och etablerade

svenskar med en köns- och åldersfördelning som speglar deltagarna för att undersöka vilken effekt

projektet har haft på deltagarna. De kvalitativa resultaten nedan baseras på dessa djupintervjuer.

 

För att även få en ökad förståelse för hur de ICA-handlare som engagerat sig och sina butiker i

Matiga möten har upplevt projektet har vi genomfört en webbenkät som mailats till ICA-handlarna.

 

 
 
 
 
 
 
 
3.      RESULTAT
3.1      Kvantitativa resultat
Under Matiga mötens första år har vi nått över 260 deltagare på 10 orter runt om i Sverige. Vi har

genomfört 28 träffar och  samverkat med 13 olika ICA-handlare som bland annat har stått för

råvaror till träffarna och hjälpt till med rekrytering av etablerade svenskar. Räckvidden påverkades

av att Sverige, liksom övriga världen, drabbades av av coronapandemin. När Folkhälsomyndigheten

gick ut med rekommendationer om att minska de sociala kontakterna kontaktade vi samtliga ICA-

handlare vi hade inbokade och kom gemensamt fram till att skjuta upp inplanerade träffar.

Samtliga ICA-handlare uttryckte att de verkligen vill genomföra Matiga möten så snart möjligheten

finns igen.

 

I den ursprungliga planen var tanken att varje grupp skulle bestå av 25-30 deltagare. Under

projektets gång visade det sig dels att det fanns praktiska problem med så stora grupper då de kök

vi använt oss av inte alltid haft kapacitet att rymma så många människor samtidigt. Dessutom

upplever vi också att kvaliteten i mötena mellan individer blir högre när grupperna är något mindre.

Därför har de flesta grupper varit på drygt 20 personer.
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260 deltagare

13 handlare

10 orter -
28 träffar



3.2     Kvalitativa resultat
 
Mål utbyte (kunskap om svensk och andra länders kultur, inspiration till nya
maträtter, ökad kunskap om svenska samhället och andra länders samhälle,
förståelse för hur det är att vara ny i Sverige)
 
Nya svenskar får information om det svenska samhället genom samhällsorientering på SFI och via

myndigheter. Denna information är ofta av mer formell karaktär. Genom Matiga möten ges

möjlighet att få en mer direkt och personlig upplevelse av hur svenskar är i vardagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För de etablerade svenskarna är ofta en ökad insikt och en större förståelse för hur det är att vara

ny i Sverige, men också andra människors historia och anledning till att de flyttat till Sverige det

som lyfts fram inom detta område.
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Vi får mycket information från SFI om

samhället. Men genom Matiga möten blir

det mer praktiskt. Att se hur svenskar är i

vardagen. Här pratar vi med dem och

inte om dem. - Ny svensk, Skellefteå

Det är först och främst väldigt mycket glädje, sen tänker jag att det de har gett är den

förståelse för hur olika typer av individer och kulturer har det. Jo det tycker jag, alltifrån

hur det är. När man träffar på människor så får man den verkliga uppdateringen. Större

förståelse för hur situationen är för många. – Etablerad svensk, Norrtälje

Jag känner, vi har lagat mat tillsammans.

Vi känner mer, nya recept med. Jag har

lärt mycket, och jag har träffat många.

De älskar att fika, på lördag de äter

godis och de gillar att grilla. Jag har lärt

mig att det finns svenska människor som

vill att veta, men vi vet inte om dem. 

– Ny svensk, Örnsköldsvik



Relationer (lärt känna nya personer)
Den kanske enskilt viktigaste delen av Matiga möten är att människor som inte annars skulle ha

träffats och lärt känna varandra ges möjlighet till det. För människor som är nya i Sverige utgör

dessa möten ett viktigt steg i att lära känna det svenska samhället och känna tillhörighet till

etablerade svenskar. För etablerade svenskar anser vi det är särskilt viktigt att få personliga

erfarenheter av möten med nya svenskar för att inte fördomar och stereotypa synsätt ska få fäste

då bilden som sprids av såväl integration som de som kommit till Sverige alltmer präglas av fokus

på problem. Att någon står som värd och organiserar träffar är enligt vår erfarenhet avgörande för

att möten ska bli till vilket också bekräftas i de samtal vi haft. Inte minst nya svenskar beskriver

svårigheten i att lära känna etablerade svenskar. I de fall man har kontakt är det ofta genom

myndighetskontakter eller väldigt korta och ytliga interaktioner t ex med grannar eller i mataffären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är förstås inte någon överraskning att samtliga som deltar i Matiga möten lärt känna nya

personer. Vår förhoppning är dock att dessa träffar ska leda till mer långsiktiga relationer där man

fortsätter att umgås eftersom integration är en process som kräver såväl kontinuitet som

långsiktighet. Samtliga intervjuade, såväl nya som etablerade svenskar, uttrycker att de vill träffas

igen, men att det kan behövas lite stöd för att se till att det blir av.
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Jag har kontakt med en deltagare och vi umgås tillsammans med våra familjer. Vi har varit

hemma hos varandra med familjen och barn. Vi har druckit te, ätit middag och barnen har

lekt med varandra. Barnen kan ju väldigt mycket mer svenska så det underlättar. 

– Etablerad svensk, Norrtälje

Det var intressant och trivs att träffa nya människor och laga mat med tillsammans. Jag

träffar inte så många på grund jag bor i liten ort. Jag har bott i Stockholm. Då träffade

jag fler. Det är svårt att stoppa människor på gatan. Då blir de förskräckta. 

– Ny svensk, Örnsköldsvik



Tillhörighet (känna tillhörighet till varandra och samhället)
För att bygga ett inkluderande och sammanhållet samhälle är känslan av tillhörighet till varandra

och det gemensamma samhället en avgörande faktor. Det är därför glädjande att se att en stor

del av de nya svenskar som vi har intervjuat känner en ny tillhörighet till de andra deltagarna

samtidigt som de också känner sig mer hemma på sin ort efter sitt deltagande i ”Matiga möten”.

Det är lätt att föreställa sig den varma känslan av att efter flera år i Sverige få möta bekanta

ansikten t ex i ICA-butiken, kunna säga hej och växla några ord. Det där man som etablerad ofta

tar för givet men som inte alls är lika självklart att nya svenskar får känna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bland etablerade lyfts just de vardagliga mötena med nya svenskar fram, som utan Matiga möten

troligen inte hade blivit av. Sannolikheten att de hade träffats och pratat med varandra på egen

hand bedöms av dem själva som väldigt låg.
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Ja, jag träffar de ofta nu på affären och

då blir det att man säger några ord och

hälsar. Ökad känsla av tillhörighet? Ja, det

kan jag nog känna. Jag har aldrig haft

problem med det, men man känner mer

för och med de nu efter Matiga möten. 

– Etablerad svensk, Piteå

Det är bra i Piteå, men det kanske

lite bättre nu när fler känner igen

mig. Kanske vi kan ses och då blir

det ännu bättre i Piteå. 

– Ny svensk, Piteå

Jag känner mig mer hemma, för

att jag har träffat flera gånger

människorna så lite mer jag

känner mig hemma nu. 

- Ny svensk, Norrtälje

Stan är där jag bor är inte så stor, man

har ju stött på några vid sidan av och då

blir det alltid att man hejar och kanske

säger några ord, så blir det ju. 

– Etablerad svensk, Örnsköldsvik



En nyckel till framgång i denna typ av projekt, både för genomförandet och för långsiktigheten är

en fungerande samverkansmodell där alla parterna känner ett engagemang och där förväntningar

och roller är tydliga. Modellen för samverkan mellan civilsamhället (Kompis Sverige), offentlig sektor

(kommunen) och privat sektor (lokala ICA-handlare) har fungerat väldigt väl och skapat mervärde

för alla parter. 

 

De mest avgörande samarbetspartners i projektet har förstås varit alla de ICA-handlare som

engagerat sig och sina butiker i Matiga möten. Förutom att bidra med tid och med att sprida

information om projektet till potentiella deltagare har de även bidragit med alla råvaror till

workshoptillfällena. 

 

I Piteå valde fyra olika handlare att gå ihop och genomföra Matiga möten tillsammans, vilket var

extra roligt. Efter genomförd workshopsserie i Visby, där både representanter från ICA Maxi Visby

och kommunen hade varit med, hörde butiken av sig och undrade om de fick driva det vidare

tillsammans med kommunen. Vi var förstås väldigt positiva till idén och i februari 2020, drygt två

månader efter den sista workshopen i Kompis Sveriges regi träffades hela gruppen igen. Planen är

nu att en gång i månaden under våren genomföra Matiga möten i samma anda som projektet, men

där butiken tillsammans med kommunen står för värdskapet.

 

Flera av ICA-handlarna har också lyft fram värdet av att nå en målgrupp som de tidigare inte haft

så mycket kontakt med och att få ökad kunskap om vilka varor som efterfrågas i deras sortiment av

dessa kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även flera av deltagarna uttrycker hur viktigt de tycker det är med handlarnas engagemang. På de

orter där varken handlaren eller någon från butiken varit med har detta efterfrågats av deltagarna.
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4.      SAMVERKAN MED ICA-HANDLARNA

Jag blev jätteglad när jag såg att det arrangerades. Jag blev riktigt

stolt och glad. Jag tror att det bidrar till mycket och jag tror att sånt

behövs mycket mera för att det ska bli ett bättre samhälle för alla. Det

behövs de här mötena och de kommer inte naturligt utan de behöver

till just såna här saker.  – Etablerad svensk, Norrtälje



För att undersöka de deltagande ICA-handlarnas upplevelse frågade vi dem efter tredje träffen

hur de upplevt Matiga möten och om de skulle rekommendera andra handlare att engagera sig på

detta sätt. Vi är väldigt glada över att se ICA-handlarnas engagemang och också stolta över att

Matiga möten redan från start blivit väldigt uppskattat bland handlarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur bedömer du värdet av ”Matiga möten” i relation

till den tid du och/eller din personal har lagt ned?

(1=inte alls värdefullt, 5=mycket värdefullt)

Hur upplevde du kontakten med personalen från

Kompis Sverige? (1=inte alls bra, 5=mycket bra)

Hur upplevde du stödet från Kompis Sverige i att

anordna och utföra "Matiga möten"? 

(1=inte alls bra, 5=mycket bra)

Hur upplevde du stödet från Kompis Sverige i att

kommunicera arbetet med "Matiga möten" externt?

(1=inte alls bra, 5=mycket bra)

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera

andra ICA-handlare att genomföra "Matiga möten"?

(0=inte alls sannolikt, 10=oerhört sannolikt)
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Medelbetyg skala 1-5

Medelbetyg skala 1-10

Fråga

4,2

4,6

4,4

4,2

9,0



TACK 
 
Vi vill avslutningsvis rikta ett varmt tack till alla som under året möjliggjort genomförandet av Matiga

möten. Tack till ICA-stiftelsen för att ni trodde på vår idé och gav oss det ekonomiska stödet för

att kunna genomföra projektet. Tack till alla engagerade och inspirerande ICA-handlare och

personal  som bevisat vilket genuint samhällsengagemang som finns runt om i landet. Tack till

kommuner och SFI-skolor  som hjälpt till med lokaler och information till deltagare. Sist, men

absolut inte minst: Tack till alla deltagare i Matiga möten. Ni har bjudit oss på fantastisk mat,

fantastiska möten och fantastiska minnen. 

 

Tack vare fortsatt stöd från ICA-stiftelsen kommer Matiga möten att fortsätta under ytterligare

minst ett år. Vill du veta mer om projektet, engagera din lokala ICA-butik eller bli deltagare? Hör av

dig till oss på Kompis Sverige. 

 

Du hittar mer information om Kompis Sverige och Matiga möten  på www.kompissverige.se och

www.matigamoten.se
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