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Styrelsen för Kompis Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
Förvaltningsberättelse
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Information om verksamheten
Kompis Sverige är en allmännyttig ideell förening med inskränkt skattskyldighet som startade 2013. 
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har sitt säte i Stockholm. Kompis Sveriges vision 
är ett samhälle där alla deltar på samma villkor och känner tillit till varandra. Föreningen skapar möten 
mellan nya och etablerade svenskar och ökar därmed deltagarnas kunskap om, och förståelse för 
varandra. Utgångspunkten för verksamheten är synen på integration som en ömsesidig process som 
förutsätter ett aktivt deltagande från såväl nya som etablerade i ett samhälle. 

Verksamheten består av tre huvudsakliga delar; kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops. 
Arbetet finansieras främst genom samarbeten med kommuner samt via stiftelser. Kompis Sverige har 
under året bland annat erhållit medel från Arvsfonden för projektet Skolmöten som fokuserar på 
ungdomar genom workshops i gymnasieskolan och kompismatchningar, Postkodstiftelsen för ökad 
geografisk spridning genom uppbyggande av lokala volontärnätverk för matchningar och aktiviteter samt 
ICA-stiftelsen för projektet Matiga möten där nya och etablerade svenskar möts och lär känna varandra 
genom matlagning och workshops.

Kompis Sveriges verksamhet påverkas på olika sätt av den allmänna synen på integration och migration, 
dels genom allmänhetens engagemang och dels genom förutsättningarna för finansiering av 
verksamheten.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I början av året startade Kompis Sverige upp verksamhet för kompismatchningar och aktiviteter i 
Göteborg genom att bygga upp ett lokalt volontärnätverk med en lokal teamledare som arvoderades för 
uppdraget. Etableringen är en del i det projekt som finansieras av Postkodstiftelsen för att öka den 
geografiska spridningen av Kompis Sveriges verksamhet. Uppstarten fick ett positivt mottagande från 
såväl deltagare, kommunen och andra lokala aktörer såsom muséer och företag. 
I mars 2020 slog den globala coronapandemin till mot Sverige med full kraft. På några få dagar 
förändrades vardagen för människor över hela Sverige. Arbetsplatser och skolor övergick till 
distansarbete och distansundervisning. Detta påverkade inte minst alla de nya svenskar som hade sin 
dagliga svenskundervisning i svenska för invandrare (SFI) på Komvux.

För Kompis Sverige, vars grundidé är att skapa möten mellan människor, innebar det förstås också en 
stor utmaning. Såväl metod som processer var till stor del manuella. Tisdag den 17 mars, dagen efter att 
regeringen meddelat att gymnasieskolor och komvux skulle stänga och övergå till distansundervisning, 
fattade vi ett beslut att hitta ett digitalt alternativ till våra kompismatchningar. På mindre än 48 timmar 
utvecklades konceptet ”Språkkompis Online”, komplett med hemsida, anmälningsformulär samt ett 
smidigt och flexibelt system för hantering av anmälningar. Samtidigt påbörjades arbetet med 
kommunikationsinsatser för att nå ut med information om den nya tjänsten. Den digitala omställningen 
fick stort genomslag och uppmärksammades bland annat av Dagens Nyheter och TV4 Nyhetsmorgon.  

Intresset blev mycket stort och redan efter några veckor hade fler personer matchats än vad som annars 
görs under ett helt år. 
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Under 2020 deltog över 5000 unika individer i Kompis Sveriges verksamhet, varav 4096 personer 
kompismatchades. Det totala antalet deltagare (ej unika) i sociala aktiviteter inklusive Språkcafé Online 
och andra digitala gruppträffar var nästan 2500.

Att initiativet gjorde stor skillnad för många är uppenbart. 6 av 10 nya svenskar som matchades har 
under pandemin inte deltagit i några andra aktiviteter utanför skolan för att öva svenska eller för att få 
kontakt med etablerade svenskar. Det visar tydligt på den kraftigt negativa effekt som pandemin haft för 
integrationen. Samtidigt nådde vi också fler etablerade svenskar som tidigare inte engagerat sig för 
integration. För 43% av etablerade svenskar var detta första gången de deltog i någon 
integrationsfrämjande verksamhet.

I december nominerades Kompis Sverige till ”Årets initiativ inom civilsamhället”, en utmärkelse som 
delas ut av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Bland många nominerade valdes 
Språkkompis Online ut som ett av årets fem främsta initiativ.

De kvalitativa resultaten av de digitala matchningarna följdes upp efter fem månader och visade att 
deltagarnas utveckling mot de kvalitativa målen (språk, utbyte, relationer, tillhörighet) inte skiljer sig 
väsentligt mellan digitala och fysiska matchningar. En viktig insikt är att det digitala mötet möjliggör 
tätare träffar och kontakt än annars och för de deltagare som haft kontakt varje vecka är resultaten som 
allra bäst. Ett urval av resultaten för de matchade kompisarna som haft kontakt mer än en gång följer 
nedan:

85% av nya svenskar upplever att de förbättrat sin svenska
81% av nya svenskar upplever att de fått bättre förståelse för det svenska samhället
71% av nya svenskar känner sig mer som en del av det svenska samhället

81% av etablerade svenskar har fått ökad förståelse för hur det kan vara att bygga upp ett nytt liv i Sverige
80% av etablerade svenskar har fått ökad förståelse för andra kulturer
74% av etablerade svenskar känner ökad tillhörighet till de som är nya i Sverige

För den som vill läsa mer om erfarenheterna och resultaten finns rapporten ”Språkkompis Online - 
Resultat och insikter från digitala matchningar av nya och etablerade svenskar” på Kompis Sveriges 
hemsida. https://kompissverige.se/sa-gor-vi-skillnad/

I början av december 2019 meddelade det internationella forskarnätverket J-PAL Europe att man beviljat 
350 000 Euro i anslag till två forskare vid Handelshögskolan i Stockholm för att utvärdera vilken effekt 
kompismatchningar med fokus på ömsesidighet och långsiktighet har för nya svenskars integration. 
Detta kommer att göras genom att titta på t ex språkutveckling, nätverksbyggande, jobb och utbildning 
samt känslan av tillhörighet till samhället. Kompis Sveriges metod bedöms vara såväl unik, innovativ 
och effektiv, samtidigt som den har stor potential för skalbarhet och spridning såväl nationellt som 
internationellt. 

Projektet genomförs med utvärderingsmetoden randomiserade kontrollerade studier –metoden som legat 
till grund för den forskning som i 2019 belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap 
till Alfred Nobels minne. Planen var att studien skulle ha startat i maj 2020, men på grund av 
coronapandemin sköts projektet upp först till efter sommaren och sedan till 2021. I december 2020 
inleddes en pilotstudie med ca 100 matchningar för att testa undersökningen och de interna processerna 
inför den större studien som planeras att startas i april 2021 och som kommer att omfatta ca 400 
matchningar.

I maj lanserades även ”Språkcafé Online” för gruppträffar via den digitala plattformen Zoom. Totalt 
under året genomfördes över 50 digitala träffar med olika teman med mellan 15-60 deltagare per tillfälle. 
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Årets kröntes med en adventskalender med ett digitalt språkcafé varje dagen från 1-24 december under 
parollen ”Alla har en lucka”. 

Den digitala omställningen och insikterna från denna kommer att påverka och prägla Kompis Sveriges 
arbete under lång tid framöver. Framförallt är en slutsats att digitalisering och automatisering kommer att 
vara en viktig del i verksamhetens fortsatt utveckling för att nå fler och andra än vad som tidigare varit 
möjligt.

Med den digitala omställningen och därmed den nationella räckvidden kommer även ett behov av att se 
över finansieringen av kompismatchningar så att den på sikt kan bli nationell och inte enbart via enstaka 
kommuner.

Men coronapandemin kom givetvis också med större utmaningar för andra delar av verksamheten. 

Workshops i gymnasieskolan inom ramen för projektet Skolmöten blev omöjliga att genomföra fysiskt 
på plats. För att möta detta utvecklades ett digital alternativ, men även detta var svårt att få skolorna att 
testa då många skolor hade stora utmaningar med personalbrist och andra utmaningar med den egna 
omställningen. Vi tog därför även fram ett metodkit för ökad kulturell förståelse så att skolorna skulle 
kunna genomföra möten på egen hand utifrån sina lokala förutsättningar. Detta hann inte testas under 
året, men förhoppningen är att under 2021 kunna erbjuda detta till fler skolor.

Även inom projektet Matiga möten försökte vi ställa om till digitala alternativ men efter många försök 
tvingades vi inse att den samverkan med lokala ICA-handlare som är en bärande del i projektet gjorde 
det svårt att skapa det engagemang och innehåll som vi planerat för. I slutet av året beslutade vi därför 
tillsammans med ICA-stiftelsen att frysa projektet och de medel som utbetalats från 1/1-2021 till dess att 
det åter blir möjligt med fysiska träffar.

Sammantaget har coronapandemin drivit på en utveckling av verksamheten där ambitionen är att hitta 
lösningar som kan nå deltagare över hela Sverige på ett resurseffektivt sätt med bibehållen hög kvalitet 
och med utgångspunkt i Kompis Sveriges kärnvärden. Mycket av de anpassningar som gjorts under året 
kommer att vara en del av Kompis Sveriges långsiktiga arbetssätt.
 
Under årets sista månad avslutades en visstidsanställning på grund av att verksamhetens behov 
förändrats under det gångna året samt att den ekonomiska osäkerheten har ökat inför kommande år. 
Nuvarande kontor har bytts mot ett mindre då nyttjandet varit lågt under pandemin, men även då vi ser 
ett förändrat arbetssätt och behov långsiktigt.

Kompis Sverige har under året beviljats 90-konto av Svensk insamlingskontroll. Detta ger organisationen 
en ökad legitimitet och trovärdighet gentemot givare och andra finansiärer. Kompis Sverige har ansökt 
om inträde i Giva Sverige.
 
Resultat och ställning
De total intäkterna ökade från 5 318 Tkr 2019 till 6 031 Tkr 2020. De främsta anledningarna till 
förändringen är ökade stöd från Postkodstiftelsen, ICA-stiftelsen och Arvsfonden samt det statliga stödet 
för arbetsgivaravgifter under coronapandemin som bokförs som en intäkt. Då kostnaderna var i princip 
oförändrade från föregående år blev resultatet för helåret 2020 ett överskott på 65 Tkr. 

Efter två år av underskott uppvisar verksamheten en ekonomi i bättre balans. Detta är viktigt för 
verksamhetens långsiktiga överlevnad och arbetet med detta fortsätter under kommande år. 
Coronapandemin innebar att vissa projekt och andra delar av verksamheten fått skjutas framåt vilket 
gjorde att en del förväntade intäkter uteblev under året. 
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Organisation och medlemmar
Kompis Sverige har under året haft 8 heltidsanställda och tre praktikanter.

I tillägg till verksamhetens anställda har cirka 15 volontärer arbetat på ideell basis under 2020. 

Styrelsen har under året bestått av Pegah Afsharian (ordförande), Sebastian Stjern (ledamot), Therese 
Kärrman (ledamot), Henrik Szabo (ledamot), Margita Ingwall (ledamot), Veronique Lönnerblad 
(ledamot), Natassia Fry (ledamot) och Jakob Stedman (ledamot). Styrelsen har haft fem sammankomster 
under året. Valberedningen har bestått av Nickilina Heikkilä (ordförande i valberedningen) samt Anna 
Lindh.

Årsmötet hölls den 18 februari 2020. Medlemsavgiften fastställdes till 0 kronor vilket förklarar att 
organisationen saknar intäkter från medlemsavgifter.

Vi jobbar aktivt med att vara en professionell verksamhet med externa partners och rådgivare. Vi har en 
auktoriserad revisor som årligen granskar vårt årsbokslut, och sedan 2014 ett nära samarbete med 
Inkludera, som verkar för att sociala innovationer ska bli nationella lösningar.  
 
Förväntad framtida utveckling 
Tack vare den snabba och framgångsrika omställningen och att organisationen haft förmåga att tillvarata 
erfarenheterna från detta så öppnar sig nya möjligheter för Kompis Sveriges utveckling. Denna hänger 
starkt samman med att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att, med bibehållen kvalitet, kunna nå 
ännu fler.

Kompis Sverige står även inför två huvudsakliga utmaningar framåt. Den ena är att fortsätta skapa 
engagemang och intresse bland etablerade svenskar, då dessa utgör en förutsättning för Kompis Sveriges 
metod för arbete med integration. Den andra är att hitta långsiktig, nationell finansiering för att kunna 
tillvarata potentialen i det förändrade sättet att matcha deltagare som möjliggör för Kompis Sverige att 
matcha deltagare över hela Sverige och inte enbart i de kommuner/regioner där det finns personal eller 
volontärer.

Fokus framöver kommer att vara än mer fokuserat på språk och nätverksbyggande då dessa bedöms vara 
helt centrala för integrationen i samhället. Det stora intresset som verksamheten väckte i samband med 
den mediala uppmärksamheten i samband med omställningen gav ett kraftigt uppsving i antalet 
anmälningar. Det är inte troligt att organisationen kommer att kunna matcha lika många deltagare under 
2021 som under 2020, men däremot mångdubbelt fler än åren innan dess. Tillsammans med digitala 
språkcaféer och andra aktiviteter är det fullt rimligt att anta att verksamheten, sett till det totala antalet 
deltagare, fortsätter att växa även kommande år.
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Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2020 2019 2018 2017 2016

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter 6 031 5 318 4 154 6 845 3 708
Verksamhetens kostnader -5 966 -5 954 -5 604 -5 541 -2 941
Verksamhetens resultat 65 -636 -1 450 1 304 267
Resultat efter finansiella poster 65 -636 -1 452 1 304 267

Ekonomisk ställning
Soliditet (%) -20 -35 6 50 11

Definitioner
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala 
tillgångar i balansräkningen).
 
 
Förändring av eget kapital

Balanserat Summa
kapital kapital

Belopp vid årets ingång -517 036 -517 036
Årets resultat 65 247 65 247

  
  

Omföringar till/från 
bundet eget kapital:
Ändamålsbest. av medel 0 0

Belopp vid årets utgång -451 789 -451 789

 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Verksamhetsintäkter
Gåvor 2 3 435 13 300
Bidrag 2, 3 4 178 123 3 251 497
Nettoomsättning 1 581 869 1 989 561
Övriga intäkter 267 680 63 486
Summa verksamhetsintäkter 6 031 107 5 317 844

Verksamhetens kostnader 4
Ändamålskostnader -4 631 617 -4 546 718
Insamlingskostnader -34 824 -32 743
Administrationskostnader -1 299 345 -1 374 296

-5 965 786 -5 953 757

Verksamhetsresultat 65 321 -635 913

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -74 -93
Resultat efter finansiella poster 65 247 -636 006

Resultat före skatt 65 247 -636 006

Årets resultat 65 247 -636 007

https://sign.visma.net/en/document-check/eb283b98-85c4-4372-b895-ef2205df5a81

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Kompis Sverige
Org.nr 802473-9701

7 (11)

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 33 334 93 832
Övriga fordringar 21 027 23 066
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93 324 135 193

147 685 252 091

Kassa och bank 1 500 240 1 225 475
Summa omsättningstillgångar 1 647 925 1 477 566

SUMMA TILLGÅNGAR 1 647 925 1 477 566

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital -451 789 -517 036
Summa eget kapital -451 789 -517 036

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 50 767 0
Aktuella skatteskulder 26 943 35 042
Övriga skulder 339 379 143 851
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 682 625 1 815 709
Summa kortfristiga skulder 2 099 714 1 994 602

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 647 925 1 477 566
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3), Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2020:1 
Vissa redovisningsfrågor med anledning till Coronaviruset.
 
Förstagångstillämpare (K3)
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 
 
Funktionsindelad resultaträkning
Bolaget har gått över till funktionsindelad resultaträkning för att uppfylla Giva Sveriges styrande 
riktlinjer för årsredovisning. Jämförelsetalen avseende 2019 har räknats om.
 
Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Kompis Sverige erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det 
som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning 
sker. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Kompis Sverige. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken Kompis Sverige tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att Kompis Sverige uppfyllt eller kommer att uppfylla 
vissa villkor och om organisationens namn har en skyldighet att återbetala till motparten om 
villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.
 
Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
 
Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för 
att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Kompis Sverige fått eller 
kommer att få. 
 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället. 
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Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader.
 
Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader består av sådana beräknade kostnader som har direkt samband med 
uppfyllandet av Kompis Sveriges ändamål enligt stadgarna eller föreskrifter. I dessa kostnader 
ingår merparten av löner och sociala avgifter, utveckling och licenskostnader för IT-system, 
deltagarmaterial, kostnader för information, marknadsföring och opinionsbildning samt 
resekostnader för utförande av verksamhet.

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader består av kostnader för kampanjer och kommunikation som uppmanar till 
gåvor samt del av löner och sociala avgifter för arbete med insamling.
 
Administrationskostnader 
Administrationskostnader består av kostnader för kontor, redovisningstjänster, revision, 
bankavgifter, kostnader för medlemskap i bransch- och arbetsgivarorganisationer samt 
försäkringspremier för anställda och volontärer. Del av kostnad för löner och sociala avgifter för 
verksamhetschef och ansvarig partnerskap och finansiering räknas också som 
administrationskostnad.
 
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas.
 
 
Not 2 Insamlade medel

2020 2019

Gåvor   
Allmänheten 3 435 700
Företag 0 12 600

3 435 13 300

Bidrag  
Företag 200 000 0
Andra organisationer 0 75 000
Externa stiftelser och fonder 3 918 242 2 936 971

4 118 242 3 011 971
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Not 3 Offentliga bidrag

2020 2019

Vinnova 59 881 239 526
59 881 239 526

 
Not 4 Anställda och personalkostnader

2020 2019

Medelantalet anställda
Kvinnor 5 5
Män 3 3

8 8

Könsfördelning bland styrelseledamöter & ledande 
befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 62,5 % 57,1 %
Andel män i styrelsen 37,5 % 42,9 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50 % 50 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50 % 50 %

 
Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och myndigheters rekommendationer med hänsyn till den
pågående Coronapandemin och agerar proaktivt för att hantera eventuella händelser som kan tänkas
påverka verksamheten. Med anledning av pandemin kommer all personal korttidspermitteras på 20% 
från den 1 februari. I första hand till 31 mars, men en förlängning till 30 juni kan bli aktuell. Orsaken är 
de ändrade ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna som uppstått i och med frysningen av 
projektet ”Matiga möten”, samt minskade kommunavtal.
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Underskrifter
 
 
Stockholm enligt digitala signaturer nedan
 
 
 

Pegah Afsharian Sebastian Stjern
Ordförande

Therese Kärrman Henrik Szabo

Margita Ingwall Veronique Lönnerblad

Natassia Fry Jacob Stedman

Johan Bäckström
Verksamhetschef

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats enligt digital signatur nedan
 
 
 

Carola Nilsson  
Auktoriserad revisor
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