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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 2018
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73% kvinnor

18-75 år

Bosatta i 44 olika 
kommuner

882 nya kompisar från 54 olika länder
bara under 2018

73% kvinnor

18-83 år

Bosatta i 26 olika 
kommuner
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Resultat från 
enkätundersökning 

bland deltagare 2018
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Enkäten har skickats till alla deltagare som kompismatchats 
under 2018. Totalt 882 personer, varav 471 etablerade svenskar 
och 411 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.

Urval och svarsfrekvens



335 personer har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens 
på drygt 38%. Resultaten som presenteras nedan är baserade på 
dessa svar.

217 av de svarande är nya svenskar och 118 är etablerade 
svenskar.

Ålder och könsfördelning bland de svarande motsvarar väl 
fördelningen bland de som matchats under 2017. 73 % av de 
matchade och 70 % av de svarande var kvinnor. Medelåldern för 
de matchade var 39,0 år och för de svarande 37,5 år.

Urval och svarsfrekvens
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Fikat Varit hemma hos
varandra

Kulturupplevelser (t
ex muséer, teater,

konsert)

Promenerat Pratat om
jobb/skola

Tränat

Nästan 40% har 
även deltagit i 

någon av 
Kompis Sveriges 

aktiviteter

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

n = 335



80%

20%

Har ni haft kontakt på andra sätt
(SMS, Facebook, Instagram etc)?

Ja

Nej

6%
10%

28%

37%

19%

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

Nära hälften träffas minst en gång i månaden och 
8 av 10 har även kontakt på andra sätt

n = 335



Kommentar:
Över hälften av de som uppger 
att de inte kommer fortsätta 
träffa sin kompis har av olika 
anledningar avbrutit redan 
under de sex månader då vi 
följer dem. 

Vanligaste orsakerna till att 
deltagare avbrutit är att en av 
dem flyttat, brist på tid eller brist 
på gemensamma intressen eller 
personkemi.

53%

21%

26%

Vill du fortsätta träffa din kompis?

Ja

Kanske

Nej

JA/KANSKE
74%

De flesta som fullföljer programmet uppger 
att de vill fortsätta träffas

n = 335



61%18%

9%

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

10

8-9

6-7

3-5

0-2

8-10
79%

Väldigt hög rekommendationsgrad 
bland deltagarna

n = 335



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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Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

34%

52%

14%

Genom mitt deltagande i Kompis Sverige har jag 
förbättrat min svenska

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

86%

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

”Innan kände jag bara arabiska 
kompisar men nu är det så roligt 
att träna svenska varje vecka. och 
det är bra för livet tror jag också, 
för min framtid i Sverige.”

Kvinna 29 år, Kristianstadn = 217



35%

50%

15%

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

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

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 lärde mig så mycket om 
samhället och svenska. Känns bättre 
när man har svensk kompis också. Så 
man kan diskutera om vad som har 
hänt."

Kvinna 44 år, Värmdön = 217



20%

33%

47%

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

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

53%

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

Glädjande nog uppger över 
hälften att de lärt känna fler 
etablerade svenskar genom sin 
kompis.

Deltagarnas utveckling – Relationer

”Det är underbart att träffa nya 
människor. Min kompis har betytt 
mycket för mig. Hon var mitt fönster 
till andra människor. En fantastisk 
människa.”

Kvinna 59 år, Täbyn = 217



30%

50%

20%

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

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

80%

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

”Jag är mycket glad för min kompis. 
Hon gör att jag känner mig hemma i 
Sverige.”

Kvinna 43 år, Botkyrka
n = 217



”Kompis Sverige betytt en av de viktiga saker i mitt 
liv här i Sverige, eftersom genom den tränade jag 
Svenska språket, träffade nya människor och lärde 
jag mig om Svenska samhället. Jag är egentligen 
säker på att jag ska lära mig mer om Svenska kultur, 
och det är väldigt positivt tycker jag.”

Man 23 år, Haninge

”Kompis Sverige är en extremt bra idé, löser 
många problem. Detta är det 5:e landet jag bor i 
och upplever det svåraste landet att lära känna 
folk i. Kompis Sverige är en jättebra lösning!”

Man 33 år, Botkyrka

”Det har betytt mycket för mig. Jag har lärt mig 
svenska och det har varit väldigt bra för mig att träffa 
en svensk kvinna för att lära mig mer om svenska 
samhället på det sättet.” 

Kvinna 43 år, Lund

”Första gången tyckte jag att hon bara är en vän 
att förbättra mitt svenska språk. Men nu känner 
jag att hon bara är en riktig vän som jag kan lita 
på henne.”

Kvinna 29 år, Täby

Vad har Kompis Sverige betytt för dig?

”Jag älskar min kompis, hon är jättesnäll! Klara 
hjälper mig mycket med att prata och massa 
andra saker. Klara är min första svenska kompis, 
vi gillar varandra verkligen.”

Kvinna 24 år, Botkyrka



Utveckling mot 
Kompis Sveriges mål med 

kommentarer från deltagarna

Etablerade svenskar

www.kompissverige.se



46%

48%

6%

Genom mitt deltagande i Kompis Sverige har jag 
fått bättre förståelse för hur det är att 

bygga upp ett nytt liv i Sverige

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

94%

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

”Jag har fått större förståelse för 
frågor rörande nyanlända. Fått möta 
människor som visar på nya sidor i 
livet även för mig”

Man 67 år, Lund
n = 118



20%

69%

11%

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

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

89%

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

”Förstår andra kulturer bättre och 
framförallt hur det kan vara att flytta 
till Sverige utan kunna språket eller 
känna så många.”

Kvinna 29 år, Stockholmn = 118



7%

42%
51%

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

Ja, mycket

Ja, lite

Nej

Språk

Relationer

Tillhörighet

Utbyte

49%

Kommentar:
Varannan etablerad svensk 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

”Det har öppnat upp en ny värld där 
jag får träffa människor jag aldrig 
hade träffat annars!”

Kvinna 35 år, Solna
n = 118



24%

48%

28%

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

72%

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 haft väldigt lite kontakt med nyanlända tidigare, 
trots att jag är utåtriktad, så det har varit roligt och 
utvecklande att lära känna min nya kompis, och så en 
starkare känsla hur det är att komma ny till Sverige - och 
hur lika vi är trots allt.”

Kvinna 56 år, Stockholm
n = 118



”Det har varit fantastiskt att få möjlighet att träffa 
och lära känna en person som kommit till Sverige på 
flykt. Att få höra min nya kompis förklara hur hennes 
familj tog sig hit och vad det har betytt för dem har 
varit otroligt.

Jag hade önskat att fler etablerade svenskar tog sig 
tiden att få uppleva det jag har fått uppleva tack 
vare Kompis Sverige.”

Kvinna 32 år, Haninge

”Jag upplever att jag får större insikt om mig 
själv och livet jag lever genom att bli betraktad 
med så annorlunda ögon, jämfört med min 
övriga umgängeskrets.”

Man 47 år, Kristianstad

”Kompis Sverige har betytt mycket för mig. Det har 
varit kul att träffa en kompis genom er som jag 
annars inte hade träffat och det har varit intressant 
att höra om hennes liv från hemlandet och hur hon 
haft det när hon kommit hit. Hon är dessutom en sån 
fin person så tack till er för att vi har träffats!

Kvinna 24 år, Stockholm

”Kompis Sverige har betytt otroligt mycket för mig! 
Jag var redan mycket positiv till Kompis Sveriges 
arbete men efter att jag fått träffa en egen kompis är 
jag ännu mer övertygad om att individuella möten är 
väsentliga för att skapa ett öppnare och mer 
inkluderade samhälle. Tack! ”

Kvinna 21 år, Danderyd

Vad har Kompis Sverige betytt för dig?



TACK!

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


