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Styrelsen och verksamhetschefen för Kompis Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021.
 
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.
 
Allmänt 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 två huvudsakliga delar; Kompisprogrammet, där nya och etablerade
svenskar matchas i kompispar samt sociala aktiviteter inklusive digitala språkcaféer. Arbetet
finansieras genom samarbeten med kommuner och regioner samt genom insamling från stiftelser
och företag.
Kompis Sverige har under året bland annat erhållit bidragsmedel från Arvsfonden för projektet
Skolmöten som fokuserar på ungdomar genom workshops i gymnasieskolan och
kompismatchningar, Postkodstiftelsen för ökad geografisk spridning av kompisprogrammet samt
från ICA-stiftelsen för projektet Matiga möten.
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.
 
Uppfyllande av ändamål
Under året togs ett strategiskt beslut om att fokusera ännu mer på kärnan av verksamheten
(Kompisprogrammet och sociala aktiviteter) och att hitta mer långsiktig finansiering för detta
snarare än att kortsiktigt söka projektmedel för nya verksamhetsgrenar.
Ett viktigt steg i det arbetet och för att öka den geografiska spridningen, såväl
verksamhetsmässigt som finansiellt var att också inleda samverkan med regioner och inte enbart
med kommuner. Större delen av samverkan med regioner utgick från Kompis Sveriges digitala
språkcaféer som under året växte ordentligt i omfattning. Under 2021 genomfördes över 170
Språkcafé Online i samarbete med bibliotek, kommuner och/eller regioner. Språkcafé Online
möjliggör för Kompis Sverige att nå fler oavsett var de bor samtidigt som det ger många fler
tillgång till funktionell språkträning i vardagen på ett sätt som inte är bundet till en specfik plats.
 
Under 2021 deltog över 5000 unika individer i Kompis Sveriges verksamhet. Verksamheten
nådde deltagare i 246 kommuner. Ca 3000 personer från 194 olika kommuner kompismatchades
och ca 2000 unika individer deltog i sociala aktiviteter, inklusive Språkcafé Online och andra
digitala gruppträffar.
 
I mars 2021 lanserade Kompis Sverige det kommunikativa initiativet ”Kompiskartan” där antalet
nya svenskar som väntar på en kompis visas på kommun och regionnivå tillsammans med

https://sign.visma.net/en/document-check/d35cc7ec-bc42-40bb-a540-b45049aa97cb

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

www.vismasign.com



Kompis Sverige
Org.nr 802473-9701

2 (12)
 

   
 

nya svenskar som väntar på en kompis visas på kommun och regionnivå tillsammans med

uppgifter om antalet anmälda och matchade de senaste 12 månaderna. Initiativet fick medial
uppmärksamhet i bland annat TV4 Nyhetsmorgon och ett flertal tidningar. Genom Kompiskartan
vill vi även slå hål på myten om att nyanlända inte vill bli en del av samhället. Snarare pekar
Kompiskartan på att det är etablerade svenskar som behöver engagera sig i större utsträckning
för att integrationen ska fungera.
 
Det Arvsfondsfinansierade projektet Skolmöten fokuserade under året på att dels utveckla och
sprida vårt metodkit för att skapa möten kring ökad kulturell förståelse i gymnasieskolan. Kitet
utvecklades med lärarhandledning för att möjliggöra för skolor att själva använda det då de flesta
skolor inte tog emot externa besök på grund av coronapandemin. Kitet skickades ut till ett 20-tal
skolor under hösten och vi kommer att fortsätta sprida det även kommande år, även om projektet
avslutades vid årsskiftet.
 
Tillsammans med ICA-stiftelsen beslutade vi i slutet av 2020 att frysa projektet ”Matiga möten”
då fysiska träffar med matlagning inte var en aktivitet vi ville uppmuntra till under rådande
pandemi. Från den 1 oktober återupptogs projektet igen med att kontakta ICA-handlare och
planera in nya träffar under 2022. På grund av den nya smittvåg som uppstod av
omikronvarianten av coronaviruset sköts dessa träffar ytterligare och kommer nu att genomföras
med start i mars 2022.
 
Frysningen av projektet och projektmedel innebar givetvis en ekonomisk utmaning för
organisationen. För att hantera den uppkomna situationen beslutades att all personal skulle
korttidspermitteras och jobba 80% från 1 februari till 30 juni. Samtidigt sökte och beviljades
Kompis Sverige stöd från Tillväxtverket för denna åtgärd, vilket var avgörande för att klara den
akuta ekonomiska situationen och ge extra tid för att hitta ny finansiering.
 
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 görs 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.
 
På grund av coronapandemin sköts projektet fram i flera omgångar. Under december 2020 och
januari 2021 genomfördes en pilotstudie där metoden testades och utvärderades. Denna pilot gav
många insikter och efter ett antal förändringar i datainsamling och urval startade den större
studien i december 2021. De första resultaten från studien väntas under 2022.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2021 var ett år som precis som 2020 till stor del präglades av coronapandemin. Tack vare den
lyckade omställningen av verksamheten som gjordes under 2020 stod Kompis Sverige välrustat
för att fortsätta arbetet under 2021 och med en beredskap för nya förändringar som påverkar
verksamheten. När den stora vaccinationskampanjen startade föddes ett större hopp om att
återigen kunna genomföra sociala aktiviteter och andra fysiska träffar. Återgången tog dock
längre tid än vad man kunde hoppas på. Kompis Sverige följde precis som tidigare
myndigheternas rekommendationer mycket noggrant och tillämpade försiktighetsprincipen. Det
innebar bland annat att fysiska aktiviteter inte anordnades om det inte kunde ske på ett
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innebar bland annat att fysiska aktiviteter inte anordnades om det inte kunde ske på ett

smittsäkert sätt, att vi tillämpade krav på vaccinationsintyg vid vissa evenemang samt att
personalen huvudsakligen arbetade hemifrån.
 
Effektrapport
De kvalitativa resultaten av Kompisprogrammet följdes upp som tidigare. Då Kompis Sverige
under året beviljats medlemskap i Giva Sverige, samt som ett led i vårt arbete att förbättra vår
kommunikation kring effekt togs organisationens första effektrapport för
Kompisprogrammet fram. Denna publicerades i januari 2022. Rapporten återfinns på
https://kompissverige.se/sa-gor-vi-skillnad/
 
2 av 3 matchade uppger att de har haft regelbunden kontakt i minst sex månader. Under året har
ett digert arbete gjorts för att ta reda på orsakerna till avbrotten och om fler avbrott kan undvikas
genom stöd från Kompis Sverige. Detta har bland annat resulterat i ett nytt system för att hantera
kompispar som antingen inte fått kontakt eller där någon efter sex veckor anger att det går
”Mindre bra”. En insikt är att ungefär hälften av avbrotten beror på externa faktorer såsom flytt,
förändrad livssituation eller sjukdom. Resterande beror på faktorer som personkemi,
kommunikationssvårigheter eller svårigheter att hitta gemensamma intressen. Genom att tidigt
fånga upp matchningar som inte har förutsättningar att bli långsiktiga kan vi matcha om dessa
personer med en annan person och på så sätt ta tillvara engagemang och motivation innan dessa
minskar.
 
I effektrapporten har vi även utvecklat våra mått för deltagarnas utveckling genom att
sammanväga ett flertal parametrar inom varje område. Några kvalitativa resultat från
Kompisprogrammet i utdrag ur effektrapporten:
 
79% av nya svenskar har utvecklat sin svenska genom sitt deltagande i
Kompisprogrammet
82% av nya svenskar har ökat sin förståelse för, och känner sig mer som en del av det
svenska samhället
78% av nya svenskar känner större gemenskap och är mer bekväma att umgås med
etablerade svenskar
 
80% av etablerade svenskar har ökat sin förståelse för andra kulturer och för hur det kan
vara att bygga upp ett nytt liv i Sverige
63% av etablerade svenskar känner större gemenskap och är mer bekväma att umgås med
nya svenskar
 
Resultat och ställning
De total intäkterna minskade från 6 031 Tkr 2020 till 5 655 Tkr 2021. De främsta anledningarna till
minskningen var frysningen av projektet ”Matiga möten”. Samtidigt ökade intäkerna från samarbeten
med offentlig sektor genom nya samarbeten kring Språkcafé Online. Verksamhetens kostnader minskade
mer än intäkterna, mestadels beroende på lägre personalkostnader då antalet anställda var en person färre
under 2021. Resultatet för helåret 2021 blev ett överskott på 310 Tkr.

Behovet av Kompis Sveriges verksamhet är stort. Det är därför viktigt att föreningen har god ekonomisk
ställning och resurser att fortsätta utveckla verksamheten så att såväl nuvarande som framtida behov kan
mötas. Det ekonomiska resultatet förstärktes för tredje året i rad, vilket är en följd av ett gediget arbete
med effektivisering av verksamheten och en god ekonomisk förvaltning. Att, trots mycket osäkra och
föränderliga förutsättningar under coronapandemin, kunna uppvisa en förbättrad ekonomisk situation
visar att organisationen har god kontroll på ekonomin.
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Flerårsöversikt      
      
Allmänna förutsättningar 2021 2020 2019 2018 2017
      
Resultat (tkr)      
Verksamhetens intäkter 5 655 6 031 5 318 4 154 6 845
Verksamhetens kostnader -5 345 -5 966 -5 954 -5 604 -5 541
Verksamhetens resultat 310 65 -636 -1 450 1 304
Resultat efter finansiella poster 310 65 -636 -1 452 1 304
      
Ekonomisk ställning      
Soliditet (%) -8 -20 -35 6 50
      

Definitioner
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
 
Förändring av eget kapital
 Balanserat Årets Summa
 Kapital Resultat kapital
Belopp vid årets ingång -517 036 65 247 -451 789
Disposition av föregående
års resultat: 65 247 -65 247 0
Årets resultat  309 524 309 524
    
Belopp vid årets utgång -451 789 309 524 -142 265
    

Organisation och medlemmar
Kompis Sverige har under året haft 7 heltidsanställda och 5 oavlönade praktikanter som studerar
utbildningar på högskola eller universitet som är av relevans för Kompis Sveriges verksamhet.
 
Styrelsen har under året bestått av Pegah Afsharian (ordförande), Sebastian Stjern (ledamot),
Abdullah Miri (ledamot), Henrik Szabo (ledamot), Margita Ingwall (ledamot), Veronique
Lönnerblad (ledamot) och Natassia Fry (ledamot). Styrelsen har haft fem sammankomster under
året. Valberedningen har bestått av Nickilina Heikkilä (ordförande i valberedningen) samt Jenny
Lidgren.
 
Årsmötet hölls den 23 mars 2021. 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 föreningens bokslut, förvaltning och
årsredovisning. Kompis Sverige är medlemmar av Giva Sverige och innehar 90-konto. Genom
medlemskapet i Giva Sverige omfattas föreningen av en utökad förvaltningsrevision. Utöver
detta görs årligen även separata revisioner av projekt som föreningen driver. Den löpande
bokföringen hanteras av en extern redovisningsbyrå.
 
Sedan 2014 har Kompis Sverige ett nära samarbete med Inkludera, som verkar för att sociala
innovationer ska bli nationella lösningar.
 
Kompis Sverige har kollektivavtal med Unionen via Fremia.
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Kompis Sverige har kollektivavtal med Unionen via Fremia.

Förväntad framtida utveckling 
Under 2021 har Kompis Sverige lyckats bygga vidare på den snabba och framgångrika
omställning som gjordes under 2020. Detta har skapat förutsättningar för organisationen att fullt
ut verka nationellt, vilket länge varit en målsättning.
Fokus de kommande åren kommer att vara på Kompisprogrammet och de sociala aktiviteterna
där en tydlig ambition är att stärka arbetet med aktiviteter efter coronapandemin och hitta sätt att
erbjuda kompispar roliga och lättsamma aktiviteter på fler platser. Ett tydligare fokus på kärnan i
verksamheten ger också ett tydligare fokus i arbetet med att hitta finansiering.
Under 2022 inleder Kompis Sverige samarbeten kring Kompisprogrammet med Region
Stockholm, Region Gävleborg och Region Kalmar. Givet att färre nyanlända kommer till
kommunerna jämfört med för några år sedan blir också förutsättningarna för kommuner att
arbeta effektivt med integrationsarbetet förändrade då de statliga medel kommunerna får för
mottaganden minskar. Samtidigt finns en upparbetad ”integrationsskuld” i väldigt många
kommuner som måste hanteras. Här ser vi stora möjligheter till regionala samarbeten kring
Kompisprogrammet.
 
På sikt är målsättningen att hitta en nationell finansiering för Kompisprogrammet för att fullt ut
kunna erbjuda det, baserat på det behov vi ser över hela landet.
 
I separat not redogörs för eventuella framtida konsekvenser av coronapandemi och av Rysslands
invasion av Ukraina.
 
Hållbarhetsupplysningar
Kompis Sverige sträver efter en verksamhet som tar ansvar för människor och miljö. Utöver den
verksamhet vi själva bedriver söker vi samarbeten med andra organisationer som delar våra
värderingar.
 
Kompis Sveriges verksamhet främjar utvecklingen mot FNs Globala mål för hållbar utveckling. I
synnerhet gäller detta följande mål:
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och partnerskap
 
Övrigt
Ytterligare information om föreningen och dess verksamhet finns på Kompis Sveriges hemsida
https://kompissverige.se
Kompis Sverige tar tacksamt emot gåvor som gör att vi kan nå ännu fler med vår verksamhet.
Swisha eller sätt in valfritt belopp på bankgiro eller plusgiro.
 
Swishnummer: 123 9007113
Bankgiro: 900-7113
Plusgiro: 900711-3
För ytterligare information hänvisas till verksamhetschef Johan Bäckström,
johan.backstrom@kompissverige.se
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Verksamhetens intäkter      
Gåvor 2 415 998  263 316  
Bidrag 2, 3 2 445 680  3 918 203  
Nettoomsättning  2 526 238  1 581 869  
Övriga intäkter  267 223  267 719  
  5 655 139  6 031 107  
      
Verksamhetens kostnader      
Övriga externa kostnader 4 -1 176 015  -1 387 120  
Personalkostnader 5 -4 169 335  -4 578 666  
  -5 345 349  -5 965 786  
      
Verksamhetsresultat  309 790  65 321  
      
Resultat från finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -266  -74  
  -266  -74  
Resultat efter finansiella poster  309 524  65 247  
      
Resultat före skatt  309 524  65 247  
      
Årets resultat  309 524  65 247  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  418 738  33 334  
Övriga fordringar  9 494  21 027  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  156 737  93 324  
  584 969  147 685  
      
Kassa och bank  1 312 477  1 500 240  
Summa omsättningstillgångar  1 897 446  1 647 925  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  1 897 446  1 647 925  
      
      
      
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Årets resultat  309 524  65 247  
Balanserat kapital  -451 789  -517 036  
Summa eget kapital  -142 265  -451 789  
      
Kortfristiga skulder 6     
Leverantörsskulder  17 821  50 767  
Aktuella skatteskulder  0  26 943  
Övriga skulder  133 109  339 379  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 1 888 781  1 682 625  
Summa kortfristiga skulder  2 039 711  2 099 714  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 897 446  1 647 925  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen (K3),
och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2020:1 
 
Kostnadslagsindelad resultaträkning
Föreningen har gått över till kostnadsslagsindelad resultaträkning i år. Jämförelsetalen har
omklassificerats.
Intäkterna har i år omklassificerats till att följa Giva Sveriges styrande riktlinjer. Jämförelsetalen är
rättade i år.
Principerna är i övrigt oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.
 
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 
Föreningen har ej tagit ut några medlemsavgifter 2021, eller tidigare år.
 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken Kompis Sverige tar emot en tillgång 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 Kompis Sverige 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 redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 

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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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.
 
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
 
Not 2 Insamlade medel
 2021 2020  
Gåvor    
Allmänheten 9 004 3 435  
Företag 406 994 200 000  
 415 998 203 435  
    
Bidrag    
Offentliga bidrag 1 902 118 3 918 242  
Privata bidrag 543 561 0  
 2 445 679 3 918 242  

 
Not 3 Offentliga bidrag
 2021 2020  
    
Vinnova 0 59 881  
Allmänna Arvsfonden 1 902 118 1 484 573  
 1 902 118 1 544 454  

 
Not 4 Leasingavtal
Årets kostnader avseende hyresavtal för verksamhetslokalen, uppgår till 187 500 kronor.
Uppsägningstiden på hyresavtalet är tre månader.
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Uppsägningstiden på hyresavtalet är tre månader.

 
Not 5 Anställda och personalkostnader
 2021 2020  
Medelantalet anställda    
Kvinnor 5 5  
Män 2 3  
 7 8  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verksamhetsledning 1 042 296 1 060 943  
Övriga anställda 1 929 286 2 342 430  
 2 971 582 3 403 373  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verksamhetsledning 76 585 74 241  
Pensionskostnader för övriga anställda 105 678 117 570  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 977 876 948 738  
 1 160 139 1 140 549  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 4 131 721 4 543 922  
    
Könsfördelning bland styrelseledamöter & ledande
befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 71,42 % 62,5 %  
Andel män i styrelsen 28,57 % 37,5 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50 % 50 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50 % 50 %  
    

 
Not 6 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående balans 0 0  
Erhållet under året 1 902 118 1 484 573  
Ianspråktaget under året -1 902 118 -1 484 573  
 0 0  
    

 
Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter 631 450 618 990  
Förutbetalda intäkter 1 187 500 979 301  
Övriga upplupna kostnader 69 831 84 334  
 1 888 781 1 682 625  
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Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 9 februari 2022 avskaffades alla kvarvarande tvingande restriktioner med anledning av
coronapandemin. Detta innebär förstås att verksamheten kan återgå till en betydligt mer normal
tillvaro där deltagare återigen kan träffas fysiskt och deltaga i aktiviteter utan restriktioner. Tack
vare den framgångrika omställningen under pandemin och att Kompis Sverige tidigt hittade ett
arbetssätt som fungerar såväl under som efter pandemin innebär detta inga större förändringar på kort
sikt. Däremot öppnas nya möjligheter för verksamheten på längre sikt, inte minst kopplat till de sociala
aktiviteterna.
Den 24 februari invanderade Ryssland grannlandet Ukraina. Det är i dagsläget inte möjligt att
bedöma hur situationen kommer att utvecklas och påverka omvärlden, men det står helt klart att det
kommer få stora effekter och påverka samhället under lång tid.
Kriget utlöste även en flyktingvåg som Europa inte har skådat sedan andra världskriget. De
tidiga bedömningarna är att uppemot 5 miljoner människor kommer att fly från landet till andra
länder i Europa. Migrationsverkets första prognoser talar om mellan 80.000-200.000 flyktingar
till Sverige under bara några få månader. Detta kommer att ställa stora krav på mottagandet och arbetet
med integration. I det tidigare skedet ser vi, precis som vid tidigare kriser, ett stort och massivt
engagemang bland svenska folket. Om och hur länge detta engagemang håller i sig är svårt att sia om,
men Kompis Sverige har goda förutsättningar för att möta ett ökat engagemang
och bidra till att människor som flyttat till Sverige får bättre förutsättningar att bygga upp ett nytt
liv här.
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