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Vi öppnar upp Sverige genom 
möten mellan människor

Kompis Sverige skapar möten mellan 
nya och etablerade svenskar, och ökar 
därmed deltagarnas kunskap om och 

förståelse för varandra.

Vår vision är ett samhälle där alla deltar 
på lika villkor och känner tillit till varandra



Kompis Sverige arbetar med 
tre metoder för social integration

WorkshopsSociala aktiviteterKompismatchningar

Individanpassade 
kompismatchningar 

utifrån gemensamma 
nämnare där deltagarna 

träffas kontinuerligt 
under minst sex månader

Workshops i skolor och 
på arbetsplatser med 

övningar för att ge 
deltagare möjlighet att 

interagera och utöka sin 
förståelse för varandra

Kostnadsfria 
gruppaktiviteter som 

organiseras och 
genomförs av Kompis 

Sverige tillsammans med 
lokala partners



Över 1000 deltagare i workshops per år
I våra workshops får deltagarna samarbeta för 
att skapa ökad kunskap om och förståelse för 
varandra samt förstå värdet av inkludering

Över 100 gruppaktiviteter per år
Kostnadsfria gruppaktiviteter med 2000 
deltagare, t.ex. kulturevenemang, 
sportevenemang, julfirande

1000 matchade individer per år som träffas 
under 6 månader. 6 av 10 fortsätter träffa 
sin kompis även efter programtiden

Kompis Sverige har skapat möten mellan 
nya och etablerade svenskar sedan 2013



Deltagare 2019
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800 nya kompisar från 70 olika länder
bara under 2019
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Resultat från 
enkätundersökning 

bland deltagare 2019
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Enkäten har skickats till alla deltagare som kompismatchats 
under 2019. Totalt 800 personer, varav 403 etablerade svenskar 
och 397 nya svenskar. 

Enkäten skickas per mail sex månader efter första kompismötet 
och följs upp av påminnelser efter 7 och 14 dagar om svar inte 
inkommit. I syfte att öka svarsfrekvensen har även Kompis 
Sverige ringt nya svenskar för att få svar på enkäten. 

Eftersom enkäterna skickas sex månader efter matchningen 
innebär det att svaren inkommit under perioden 1 juli 2019 till 
30 juni 2020.

Urval och svarsfrekvens



382 personer har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens 
på ca 48%. Resultaten som presenteras nedan är baserade på 
dessa svar.

258 av de svarande är nya svenskar (65% svarsfrekvens) och 124 
är etablerade svenskar (31% svarsfrekvens).

Ålder och könsfördelning bland de svarande motsvarar väl 
fördelningen bland de som matchats under 2019. 70 % av de 
matchade och 69 % av de svarande var kvinnor. Medelåldern för 
de matchade var 39,4 år och för de svarande 38,0 år.

Urval och svarsfrekvens
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Fikat Varit hemma hos
varandra

Kulturupplevelser (t ex
muséer, teater, konsert)

Promenerat Pratat om jobb/skola

Nästan 40% har 
även deltagit i 

någon av 
Kompis Sveriges 

aktiviteter

Vad har du och din kompis gjort när ni har träffats?

n = 382



Drygt 1 av 3 träffas minst en gång i månaden och 
75% har även kontakt på andra sätt

n = 382

7%
8%

22%

30%

33%

Hur ofta träffades du och din 
kompis?

En gång i
veckan

En gång
varannan vecka

En gång i
månaden

Mindre än en
gång i månaden

Vi avbröt
kontakten

Kommentar:
Andelen som avbrutit kontakten är 
något högre än tidigare år. Vid en 
djupare analys hittar vi två 
förklaringar till detta. Den ena är att 
fler nya svenskar än tidigare år har 
flyttat till annan ort under 
matchningstiden. En annan 
förklaring är att möjligheterna att 
träffas har påverkats av covid-19 
och att fler då upplever att 
kontakten avbrutits när man inte 
kunnat träffas. Det är dock 
glädjande att se att 75% av 
deltagarna uppger att de även har 
kontakt på andra sätt, t ex via sms 
och sociala medier.



57%
25%

18%

Vill du fortsätta träffa din kompis?

Ja

Kanske

Nej

Kommentar:
Givet vår ambition att skapa 
långsiktiga vänskapsrelationer 
är detta en viktig indikator. 

En hög andel som vill fortsätta 
träffas visar att det varit bra 
matchningar där kompisarna 
gillar att umgås med varandra.

Vanligaste orsakerna till att 
deltagare anger att de inte vill 
träffas är brist på tid eller brist 
på gemensamma intressen eller 
personkemi. Flera av de som 
säger att de inte vill fortsätta 
anger flytt som skäl för detta.

JA/KANSKE
82%

En stor majoritet uppger att de vill 
fortsätta träffa sin kompis

n = 382



46%

25%

15%

12%
2%

Skulle du rekommendera Kompis Sverige till en vän eller 
kollega? (1=Nej aldrig, 10=Ja absolut)
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8-10
71%

Hög rekommendationsgrad 
bland deltagarna

n = 382



Mål för deltagarnas 
utveckling
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Språk
Få ökade kunskaper i 
det svenska språket 
(avser nya svenskar)

Relationer
Bygga relationer och 

kontaktnät

Tillhörighet
Känna tillhörighet till 

varandra och 
samhället

Utbyte
Få ett kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 

Kompis Sverige har fyra mål för 
deltagarnas utveckling 



Indikatorer Utvärdering

• För varje mål 
definieras en eller ett 
par indikatorer

• Indikatorerna anger 
individens upplevda 
förändring i 
beteende/
attityder

• Indikatorerna 
omvandlas till frågor/
påståenden som ställs 
till deltagarna sex 
månader efter första 
träffen med den nya 
kompisen.

• Svaren bygger på 
självskattning

Mål

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

Genom utvärderingar och självskattning mäter vi 
individernas utveckling



Utveckling mot 
Kompis Sveriges mål med 

kommentarer från deltagarna

Nya svenskar
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27%

55%

18%

Genom mitt deltagande i Kompis Sverige 
har jag förbättrat min svenska

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

82%

Kommentar:
Nya svenskar upplever i mycket hög 
grad att deltagandet hjälper dem att 
utveckla sin svenska.

Möjligheten att prata svenska med 
någon på fritiden är fortfarande en 
av de starkaste drivkrafterna för nya 
svenskar att gå med i Kompis 
Sverige, varför denna indikator är 
mycket viktig för oss.

Deltagarnas utveckling – Språk

”Det är mycket bra och intressant för 
mig att träffa nya människor på ett 
olika sätt. Min svenska kunskap har 
förbättrats och jag har mer själv-
förtroende när jag pratar med andra 
människor.”

Man 47 år, Haninge
n = 258



Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

85%

Kommentar:
”Utbyte” handlar om att nya 
svenskar genom att lära känna 
etablerade svenskar får ökad 
kunskap om det svenska 
samhället. De får någon att fråga 
om saker de kanske inte förstår 
eller upplever som annorlunda. 
Därigenom ökar förståelsen för 
hur det svenska samhället 
fungerar och deltagarna ges nya 
insikter kring olika 
samhällsfenomen och traditioner.

Deltagarnas utveckling – Utbyte

”Jag får kunskap i det  svenska 
språket och kultur,  samtidigt lär 
jag min kompis min kultur.

Kvinna 32 år, Sollentuna
n = 258

31%

54%

15%

Genom mitt deltagande i Kompis Sverige har jag 
fått bättre förståelse för det svenska samhället

Ja, mycket

Ja, lite

Nej



15%

34%

51%

Genom min Kompis Sverige-kompis
har jag lärt känna fler svenskar

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

49%

Kommentar:
Inom målet ”Relationer” vill vi 
fånga upp i vilken utsträckning 
deltagandet i Kompis Sverige 
också ger ett utökat nätverk 
utöver den matchade kompisen. 

Nästan hälften uppger att de 
lärt känna fler etablerade 
svenskar genom sin kompis.

Deltagarnas utveckling – Relationer

”Lena är jättebra kompis. Jag är glad 
att jag har träffat henne genom er! 
Jag har lärt känna hennes bror, 
hennes sambo och hans familj 
också.”

Kvinna 42 år, Haningen = 258



28%

50%

22%

Genom mitt deltagande i Kompis Sverige känner
jag mig mer som en del av det svenska samhället

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

78%

Kommentar:
”Tillhörighet” är ett mål som 
handlar mycket om individens 
upplevelse av att vara delaktig 
och känna att man har en 
naturlig plats i samhället.

Vi ser att såväl en etablerad 
kompis som att ingå i en större 
gemenskap som Kompis Sverige 
bidrar starkt till känslan av 
tillhörighet.

Deltagarnas utveckling – Tillhörighet

”Mycket bra Kompis Sverige. Vi kan 
prata svenska och bättre, lära känna 
regler, kultur därför att vi vill träffa 
svenska kompis. Jag och mina barn fick 
träffa Monicas barn. Det var jättebra 
umgås!”

Kvinna 27 år, Botkyrka
n = 258



”Kompis Sverige betyder för mig många kompisar som står 
omkring mig och sträcker ut en hjälpande hand vilken stund 
som helst. Kompis Sverige kollar inte på mina etnicitet, 
nation, modersmål och utseende, den vill bara hjälpa och 
anpassa mig till ett samhälle och visa vad roligt man kan 
tillbringa sin fritid. Tack vare Kompis Sverige har jag fått 
många kompisar och förbättrat mitt svenska.”

Kvinna 33 år, Sollentuna

Vad har Kompis Sverige betytt för dig?
”Vi är båda projektledare, vi är en bra 
match för vi jobbar inom samma 
område och hon har erfarenhet från 
Sverige och båda har intresse för kultur 
och sport. Hon har delat med sig av sin 
erfarenhet och det hade varit svårt 
annars att få veta allt det jag fått veta 
av henne. Innan corona gick vi på opera 
tillsammans och nu ses vi utomhus, jag 
är glad för Kristina! Vi har pratat jobb, 
kultur , samhälle och jag har övat min 
svenska mycket.”

Kvinna 33 år, Lund

”Kompis Sverige är viktigt för mig, 
speciellt eftersom jag är nyanländ. För 
att få kontakt med lokalbefolkningen, 
öva svenska och lära sig språket. Det 
är nyckeln till allt i samhället.”

Man 39 år, Värmdö

Hej! Med hjälp av Kompis Sverige har jag hittat min kompis. 
Med hjälp av min kompis utvecklar jag mitt språk på bra 
sätt. Bland annat känner jag positiva känslor när vi umgås. 
Genom samtal vet jag mer och mer om svensk kultur, 
mentalitet, normer och värderingar. Jag är nöjd att jag är 
deltagare i Kompis Sverige. Tack!

Kvinna 37 år, Haninge



Utveckling mot 
Kompis Sveriges mål med 

kommentarer från deltagarna

Etablerade svenskar

www.kompissverige.se



37%

52%

11%

Genom mitt deltagande i Kompis Sverige har jag 
fått ökad förståelse för hur det kan vara att

bygga upp ett nytt liv i Sverige

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

89%

Kommentar:
När det gäller etablerade svenskar 
handlar ”Utbyte” mycket om att öka 
sin förståelse för andras situation, 
hur det är att komma till Sverige och 
försöka bygga upp ett nytt liv här.

Att nästan alla etablerade svenskar 
fått bättre förståelse för hur det är 
att vara ny i Sverige ser vi också som 
ett viktigt bevis för att kompis-
relationen ger ett ömsesidigt utbyte 
av kunskap och erfarenhet.

Deltagarnas utveckling – Utbyte

”Träffat en kvinna som är inspirerande och 
så rar, delar mina kulturintressen och som 
imponerar genom hur hon kämpar hårt för 
att etablera ett nytt liv i Sverige för sig och 
sin familj.”

Kvinna 75 år, Stockholmn = 124



25%

65%

10%

Genom mitt deltagande i Kompis Sverige har jag 
fått bättre förståelse för andra kulturer

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

90%

Kommentar:
I ett mångkulturellt samhälle är 
förståelsen för andras kultur en 
viktig del i att skapa gemenskap 
och respekt för varandras 
olikheter. 

Vi tror att genom ökad kunskap 
och förståelse minskar också 
fördomarna i samhället.

Deltagarnas utveckling – Utbyte

”En härlig ny vän och fördjupad 
kunskap i en kultur som jag inte kunde 
så mycket om.”

Kvinna 56 år, Stockholmn = 124



6%

37%

57%

Genom min Kompis Sverige-kompis har jag 
lärt känna fler nya svenskar

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

43%

Kommentar:
Drygt 4 av 10 etablerade 
svenskar lär känna fler nya 
svenskar via sin kompis. 
Integration handlar till stor del 
om möten mellan människor 
och ju fler som möter personer 
med en annan bakgrund desto 
lättare blir det.

Att hälften av de etablerade 
svenskarna lärt känna fler nya 
svenskar innebär ju också att 
fler nya svenskar lär känna en 
etablerad svensk.

Deltagarnas utveckling – Relationer

”Kompis Sverige har hjälpt mig bygga 
upp en relation med en annan 
människa jag säkert aldrig hade lärt 
känna via de kanaler jag normalt får 
nya vänner.”

Man 29 år, Lundn = 124



29%

55%

16%

Genom mitt deltagande i Kompis Sverige känner
jag större tillhörighet till de som är nya i Sverige

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

84%

Kommentar:
Känslan av gemenskap är en 
viktig del i att bygga ett starkt 
samhälle. Därför tror vi att det 
även är viktigt att människor 
med olika bakgrund känner 
tillhörighet till varandra.

Genom ömsesidig förståelse och 
kunskap om varandra byggs 
denna känsla av tillhörighet.

Deltagarnas utveckling – Tillhörighet

”Jag har fått en vän! Det känns naturligt när vi ses trots att 
någon annan "bestämt" att vi ska vara vänner. Vi har bra 
kontakt även om vi inte ses så ofta, hon är rolig och snäll, vi 
har massa att prata om och jag lär mig något nytt varje gång.”

Kvinna 26 år, Stockholmn = 124



”Kompis Sverige är en värdefull organisation. Jag 
har läst mig massor av hur det är att leva vid Gaza 
remsan och hur svårt det är att få ett jobb som 
nysvensk om man inte behärskar svenska 100%. 
Dessutom har jag fått större inblick i hur stressigt 
det kan vara att plugga svenska på SFI med alla 
tentor etc. Jag har alltså fått större inblick i livet som 
nyanländ men även fått en värdefull vän.”

Kvinna 28 år, Sollentuna

”Öppnat upp möjligheter för att engagera sig 
frivilligt på ett trevligt och smidigt sätt! Hittat 
ett integrationskoncept som jag tror håller i 
längden! Bra jobbat.”

Kvinna 34 år, Stockholm

”Jag tycker det har varit lärorikt och mest bara kul 
att få en ny kompis samtidigt som jag fått nya 
perspektiv genom att prata med henne! Sen känns 
det såklart bra och fint, just för att jag vet att jag 
skulle tycka att en sån här kontakt var värdefull ifall 
det var omvänd situation.”

Kvinna 18 år, Stockholm

”Kompis Sverige har öppnat upp en ny värld 
för mig! Jag har träffat människor jag aldrig 
skulle ha gjort annars. Man blir jätteglad 
när man har träffat sin kompis och varit på 
en Kompis Sverige-aktivitet!”

Kvinna 36 år, Solna

Vad har Kompis Sverige betytt för dig?



TACK TILL ALLA SOM UNDER 
2019 MÖJLIGGJORDE DESSA 

FANTASTISKA MÖTEN



TACK TILL

Har du frågor om rapporten eller om 
Kompis Sverige? Hör av dig till
johan.backstrom@kompissverige.se
www.kompissverige.se


