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Sammanfattning 
 

Syftet med denna utvärdering är att fånga projektdeltagares upplevelser och åsikter om Röda 

Korsets Kompisprojekt för att på så sätt fastställa huruvida projektet uppfyllt den avsedda 

målsättningen om att nyanlända och frivillig guiders samvaro bidragit till en ömsesidig 

påverkan. Vi har undersökt Kompisprojektet, synliggjort projektets för - och nackdelar samt 

föreslagit förbättringar vilka har till syfte att förbättra projektets fortsatta verksamhet. Dessa 

förslag har utformats utifrån Kompisprojektets anställda, tidigare rapporter samt genom 

deltagares observationer och erfarenheter. Det är därför av stor vikt att förslagen 

implementeras utifrån denna utvärdering då den baseras på empiri. De framarbetade förslagen 

skall ligga till grund för det nya projektet Mentor till Mentor vilken är utveckling av 

Kompisprojektet. I detta nya projekt matchas deltagarna utifrån yrke, genom så kallad 

yrkesmatchning.  

 

Kvalitativ och kvantitativ metod har tillämpats i denna utvärdering, detta har vi gjort med 

hjälp av fokusgrupper, djupintervjuer samt med en enkätundersökning. Användandet av tre 

olika tillvägagångssätt är medvetet applicerat för att på så sätt tillvarata samtliga perspektiv 

som berör Kompisprojektet.  

 

I resultatdelen diskuteras bland annat att deltagandet mellan frivilliga guider och nyanlända 

grundar sig utifrån olika förutsättningar, därmed är dess förväntningar också av olika karaktär. 

Även behovet av uppföljning kom att diskuteras, de nyanlända är i större utsträckning i behov 

av detta i jämförelse med de frivilliga guiderna. Ytterligare resonemang om träffarna mellan 

de frivilliga guiderna och de nyanlända kom att diskuteras, det visade sig under dessa samtal 

att exempelvis svenska språket, personkemin, tidsbrist samt geografiskt avstånd påverkar 

resultaten av deltagandet i Kompisprojektet. 

 

Inledning 
Varje dag anländer flyktingar till Sverige vilka många gånger ofrivilligt varit tvungna att 

lämna sina hemländer. När dessa individer beviljats uppehållstillstånd blir de bokförda I en 

kommun. I dagsläget är det Sveriges kommuner som bär det yttersta ansvaret för att de 

nyanlända får den hjälp de är i behov av för att bli en del av samhället. Kommuner erbjuder 

bland annat nyanlända SFI-kurser (svenska för invandrare) men kraftigare resurser saknas 
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vanligtvis. Detta har bidragit till att frivilligorganisationers arbete medverkat, underlättat och 

stöttat de nyanlända i denna etableringsprocess. En av dessa organisationer är Röda Korset 

vilken är en internationell frivilligorganisation som arbetar med utsatta människor, oavsett 

religiös, politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund. Det är Sveriges största humanitära 

organisation som uppstått som ett komplement till samhällets övriga etablerade institutioner. 

Röda Korsets arbete är beroende av människors frivilliga insatser och har som mål att värna 

om de mänskliga rättigheterna. Medlemmarna inom organisationen världen över förenas 

genom sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet 

(frivilligt engagemang från både givare och mottagare av hjälp), enhet (endast en organisation 

i varje land) och universalitet. 

 

På Lundagatan i Stockholm ligger Röda Korsets ”Flyktingcenter” där organisationen sysslar 

med integration och flyktingrelaterad verksamhet. Centret har en rad frivilligverksamheter 

kopplade till nyanlända flyktingar. Exempel på detta är språkverkstad, rådgivning, 

familjeåterförening och sjukvårdsrådgivning för papperslösa migranter. Ytterligare en 

verksamhet som Röda Korsets Flyktingcenter bedriver är ett projekt som syftar till att 

underlätta integrationsprocessen för nyanlända flyktingar, detta startades 2007 och kallas 

”Kompisprojektet”. Projektet riktar sig genom sin uppbyggnad till både nyanlända flyktingar 

och frivilliga personer (guider). I Röda Korsets projektbeskrivning framgår att tanken med 

projektet är att de nyanlända blir matchade med frivilliga personer (guider) som redan har en 

etablerad grund i samhället. Genom att dessa umgås och samverkar i aktiviteter skall detta 

medverka till en gynnsammare integration för den nyanlände, samtidigt är meningen att 

guiden genom detta umgänge får mer förståelse och ökad kunskap för andra etniciteter och 

kulturer.  

 

Syfte 
Med hjälp av fokusgrupper, djupintervjuer samt en enkät vill vi undersöka projektdeltagares 

upplevelser och åsikter om Röda Korsets Kompisprojekt samt se om projektet lyckats med en 

ömsesidig påverkan mellan nyanländ och frivillig guide. Med detta som utgångspunkt vill vi 

granska projektet, lyfta fram för - och nackdelar samt föreslå förbättringar vilka kan gynna 

projektets fortsatta verksamhet. 
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Målsättning 
Som tidigare nämnt är syftet med utvärderingen Kompisprojektet att fokusgrupperna, 

djupintervjuerna samt enkäten kan utgöra underlag till att fånga projektdeltagares upplevelser 

och åsikter om projektet. Utifrån dessa hoppas vi få en inblick i huruvida projektet lyckats 

med ömsesidig påverkan mellan frivilliga guider och nyanlända, något Kompisprojektet 

strävat efter. Genom att lyfta fram för – och nackdelar förvärvade under utvärderingen vill vi 

föreslå förbättringar vilka kan gynna projektets fortsatta verksamhet. Vår målsättning är 

således att resultatet av utvärderingen kan ligga till grund för utvecklingen av det nya 

projektet Mentor till Mentor, vilken är tänkt att ingå som delprojekt i det större projektet 

Etablering Stockholm. 

 

Projektbakgrund 
Som frivillig guide är tanken att denne skall hjälpa den nyanlände genom samhällets olika 

institutioner, det kan handla om allt från socialt umgänge till yrkesmässiga besök. Dessa 

syftar på så sätt till att underlätta för den nyanlända att etableras i samhället och på 

arbetsmarknaden. I projektbeskrivningen framgår att Kompisprojektets under de tre första 

månaderna rekryterade och matchade över 80 nyanlända flyktingar med frivilliga guider, 

projektet har under dess fortskridande dock förändrats genom att undersöka möjligheterna att 

matcha nyanlända med särskild yrkesbakgrund med yrkesguider. Förhoppningen är att den 

nyanlända på detta sätt kan ges möjlighet att fortsätta sin yrkesverksamma bana i sitt nya 

hemland, alternativt få möjlighet att påbörja en ny yrkeskarriär genom denna matchning. 

Frivilliga guider 

Inga särskilda förkunskaper krävs som guide, däremot är det viktigt att ha ett genuint intresse 

för andra etniciteter och kulturer, utöver detta måste den frivilliga guiden dela Röda Korsets 

syn om humanitära värderingar. För att bli guide skall den frivilliga först genomgå två kurser 

hos Röda Korset. Dessa kurser är indelade i två och består av: 

 

• Röda Korset kunskap (8 studietimmar)  

• Introduktionskurs, ”Människor på flykt” (4 timmar) 

 

Sammanlagt utgörs dessa av 12 studietimmar, den första kursen är förlagd vid huvudkontoret 

i Stockholm och introduktionskursen ges på Flyktingcentret. Guiden skall också underteckna 
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ett tystnadslöfte och lova att inte sprida information om enskilda människor vidare efter 

avslutat uppdrag. 

Nyanlända 

Som nyanländ syftar Röda Korset på kvinnor och män mellan 16-65 år som omfattas av 

utlänningslagen (2005:716) kapitel 5, paragraf 1, 2, 3, 3a, 4 samt 6. Ett krav för medverkan i 

Kompisprojektet är att de nyanlända innehar permanent uppehållstillstånd (PUT), dock får 

vistelsetiden i Sverige inte överstiga tre år efter beviljat uppehållstillstånd. De nyanlända skall 

också ha uppnått nivån B2 av sina språkkunskaper i svenska på SFI. Information om projektet 

får de nyanlända oftast av vänner eller bekanta, från SFI, Jobbtorget eller Arbetsförmedlingen 

(AF) men medverkan i projektet kan aldrig tvingas fram utan är alltid av frivillig karaktär.  

Även de nyanlända måste genomgå två kurser hos Röda Korset innan de får medverka i 

Kompisprojektet, dessa kurser är desamma som de frivilliga guiderna genomgår, det vill säga 

”Röda Korset kunskap” samt introduktionskursen ”människor på flykt”. 

Från Kompisprojekt till projektet Mentor till Mentor 

Stockholms stad och Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsområde (AMO) har på gemensamt 

initiativ startat projektet ”Etablering Stockholm”. Syftet med det nya projektet är att 

underlätta och stödja nyanlända flyktingars etablering på arbetsmarknaden. Undersökningar 

har visat att självförsörjningsgraden av nyanlända flyktingar efter avslutad introduktion i 

Stockholms stad inte varit så effektiv som önskat. I början av 2008 enades därför ledningen 

för Jobbtorg Stockholm och AMO Stockholm om att gemensamt starta ett utvecklingsarbete 

som syftar till att bättre stödja och underlätta nyanlända flyktingars möjligheter att snabbare 

etablera sig på arbetsmarknaden. Tanken är att flera aktörer skall involveras så att detta 

samordnas på flera nivåer, därmed ingår ytterligare aktörer så som Stockholms 

stadsdelsförvaltningar, SFI, Företagarna, Stockholms Handelskammare, Studiefrämjandet, 

Röda Korset, Migrationsverket, Ingeus, AcadeMedia, InfoKomp, Lernia, fackföreningar och 

Köpenhamns kommun (Projektbeskrivning Etablering Stockholm). 

 

Röda Korset har sedan 2007 bedrivit "Kompisprojektet”, i samarbetet med Etablering 

Stockholm vidareutvecklar Röda Korset detta projekt genom att matcha de nyanlända med en 

så kallad yrkesguide. I och med projektets nya inriktning kallas det sedan januari 2010 

”Mentor till Mentor”. Guiden skall inte bara utgöra ett stöd och vara den nyanländas kompis 

utan samma person skall också i samverkan med Studiefrämjandet underlätta den nyanländas 



8 
 

integrationsprocess. Detta genom att de tillsammans deltar i olika aktiviteter så som 

studiebesök, utbildningar och studiegrupper vilka den nyanlända önskar vara yrkesverksam i. 

En introduktion skall också hållas av guiden där denne informerar den nyanlända om sitt 

arbete vilken den nyanlända tidigare varit verksam i, eller nu önskar bli verksam i här i 

Sverige. Detta skall bidra till en ömsesidig påverkan där den nyanlända snabbare integreras i 

det svenska samhället samtidigt som guiden genom sin insats får utökad kunskap om 

människor från annan kultur. De nyanlända skall tidigt i processen få kontakt med företag och 

möjliga arbetsplatser, deras kompetens skall synliggöras så att företag blir mer medvetna om 

de nyanländas potential.  

Etableringskedja 

Tanken med Etablering Stockholm är att utveckla en sammanhållen etableringskedja, från 

nyanländ till nyanställd där utgångspunkten utgår från Arbetsförmedlingen, Jobbtorg 

Stockholm, Stadsdelsförvaltningarna i Stockholm samt SFI. Därefter skall individuella behov 

hos de nyanlända tillfredställas så att de snabbare kan etableras på arbetsmarknaden, detta 

genom ett utvecklat samarbete mellan de nyanlända och arbetsgivare så att deras behov kan 

matchas. Matchningen utgör ett grundläggande kriterium redan från dag ett. Etablering 

Stockholm skall tillsammans skapa fler mötesplatser mellan nyanländ och arbetsgivare och 

gemensamt bedriva ett arbete som leder till spetskompetens i matchningsarbetet.  

 

I projektbeskrivningen för Etablering Stockholm framgår att förutsättningen för en 

fungerande etableringskedja är att alla aktörer som medverkar i Etablering Stockholm besitter 

den kunskap vilken är nödvändig för att förstå varandras verksamhet, detta så att projektet kan 

fortgå och utvecklas till ett fungerande samarbete. Därmed skall alla berörda parter aktivt 

arbeta för ett ökat förtroende och utökad kompetens för varandras beslut. Detta arbete skall 

påbörjas redan i det gemensamma utvecklingsarbetet där grunden utgörs av gemensam 

metodutveckling. Verksamheten syftar utöver detta i att kvalitetssäkra en fungerande 

etableringskedja, därför är det av stor vikt att belysa gemensamma värderingar och 

samarbetsformer vilka skall bidra till att kompetensen mellan de olika aktörerna utvecklas och 

utbyts.  

 

Vidare framgår det i projektbeskrivningen att Etablering Stockholm skall ses som ett 

samarbete vilket syftar till att nyanlända snabbare och effektivare etableras på 

arbetsmarknaden, för att detta skall åstadkommas krävs ett gemensamt ansvarstagande. 
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Ledningen för AMO Stockholm, SFI Stockholm, Stadsdelsförvaltningarna och Jobbtorg 

Stockholm har därför skapat en beslutsstruktur för alla aktörers ansvarsområden, denna 

återfinns i verksamhetsplanen för projektet. I verksamhetsplanen skall det tydligt framgå vilka 

uppgifter som skall prioriteras, vilka resurser som finns tillgängliga samt vilka 

arbetsmarknadspolitiska medel som finns att tillgå. Under projektets implementering skall 

också rådgivande nätverk inrättas, dessa skall bestå av representanter från näringslivet, 

myndigheter, kommuner, fackliga organisationer samt andra aktörer. Tanken är att dessa 

tillsammans skall skapa en grund för dialog och kunskapsutbyte vilken är nödvändig för ett 

gemensamt metodutvecklingsarbete. Dessa nätverk kommer därför att ha regelbundna möten, 

dock kommer dessa variera beroende på kompetensområde och behov. Sammansättningen av 

dessa rådgivare kan också förändras under projektets genomförande, detta för att få ett så 

optimalt rådgivande nätverk som möjligt. 

 

Metod 

Metod och utvärderingens upplägg 

I denna del är tanken att vi skall redovisa utvärderingens upplägg samt motivera vårt val av 

forskningsmetod, urval, avgränsning samt datainsamling. Vi har även grundligt tänkt förklara 

utvärderingens giltighet och tillförlitlighet genom att utförligare utveckla begreppen validitet 

och reliabilitet. Vi har i vår utvärdering arbetat efter Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

gällande arbeten som hanterar integritetskänsligt forskningsmaterial (www.vr.se). 

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet vilken syftar till att stödja all grundläggande 

forskning inom alla områden. Myndigheten bistår med riktlinjer och stöd som kan bidra till 

högsta vetenskapliga kvalitet, deras mål är därmed att Sverige skall vara en ledande 

forskningsnation.  

Val av metod 

I denna utvärdering har vi valt att använda oss av en kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden syftar på forskningsförfaranden som ger 

beskrivande data, det vill säga individens uttalanden eller beteenden (Olsson&Sörensen 

2007:65). Valet av denna metod byggdes utifrån vårt syfte. Med detta som utgångspunkt har 

vi genom fokusgrupper kunnat fånga deltagares upplevelser och åsikter om Kompisprojektet. 

Detta innebär att användandet av den kvalitativa metoden hjälp oss att systematisera erhållen 
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kunskap. Den kvantitativa metoden är ett tillvägagångssätt som kan tillämpas när data samlas 

in i syfte att sammanställas för mätning (Patel&Davidson 2003:14). Vi har således använt 

denna metod i form av en enkät som utgör det verktyg vilket kan användas för att mäta 

deltagarnas åsikter om Kompisprojektet. Resultaten av respondenternas svar från denna enkät 

kom senare att illustrerades med hjälp av diagram. Vi har sammanlagt tillsatt tre fokusgrupper 

vilka utgjordes av en grupp med frivilliga guider samt två grupper med nyanlända. Dessa 

fokusgrupper har kompletterats med två djupintervjuer med anställda på Röda Korset vilka 

tillämpats med hjälp av semistrukturerad intervjuform, detta kommer att förklaras närmare 

under avsnittet semistrukturerad intervju.  

 

Fokusgrupper innebär att utvalda personer för undersökningen samlas och samtalar kring ett 

förutbestämt ämne. Samtalen leds av en moderator som ställer frågor utifrån en intervjuguide. 

Denna författas innan påbörjad intervju och används som underlag och stöd under pågående 

fokusgrupp. Denna metod används vid undersökningar som hanterar ett specifikt tema eller 

ämnesområde (Wibeck 2000:59). Eftersom vårt syfte var att fånga deltagarnas upplevelser, 

åsikter och erfarenheter av sin medverkan i Kompisprojektet var det ett givet val för oss. 

Fokusgrupp som metod är ett bra redskap för att lyfta fram deltagarnas åsikter i en specifik 

fråga. Metoden gav oss därför möjlighet att få fram information om projektets eventuella 

brister samt styrkor. Utöver detta gjorde tillvägagångssättet också att deltagarna fick 

möjlighet att själva lyfta fram frågor som de ansåg vara väsenliga för att på så sätt få 

möjlighet att påverka och förändra projektet till det bättre i framtiden. Tanken med 

fokusgrupperna är också att alstra fram idéer och möjligheter vilka kan utveckla och gynna 

projektets fortskridande, detta genom att enskilda deltagares åsikter leder till reflektioner hos 

övriga deltagare, vilket i sin tur, ger oss flera perspektiv på samma fråga. Gruppdynamiken 

som utspelar sig genom denna metod är också viktig för utredningen eftersom det är i 

fokusgruppernas sammansättning som resultaten genereras. Tyngdpunkten med vårt val av 

fokusgrupper är att kunna göra en attitydundersökning hos deltagarna, fånga upp missnöje 

samt lyfta fram det positiva i projektet. Denna kvalitativa metod har även kombinerats med 

kvantitativ ansats, detta med hjälp en enkät utskickad till samtliga deltagare i Kompisprojektet 

via e-post, det vill säga 274 respondenter. Av detta utskick har 46 svar sammanställts. Även 

detta kommer utförligare förklaras under avsnittet kvantitativ metod. 
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Datainsamling 

De två djupintervjuerna med anställda på Röda Korset har genomförts med hjälp av 

semistrukturerad intervjuform, detta för att kunna behandla nya ämnesområden vilka 

uppkommer under intervjuns gång. Metoden skiljer sig därför från Kreuger och Caseys 

modell vilken kommer att förklaras under avsnittet Intervjuguide (Wibeck 2000:61ff).  

I intervjuerna med fokusgrupperna har vi istället valt att använda öppna frågor vilket gör att vi 

på så sätt får mer djup i de svar som levereras. Styrkan med denna metod är att 

respondenterna i fokusgrupperna får tillfälle att själva utforma svaren som de vill. Frågor 

vilka inte utformats i intervjuguiden kan även ställas under intervjuns gång. Enligt Bryman 

(2001:301) är denna intervjuform fri och flexibel, i denna metod har respondenterna också 

möjligheten att utforma sina svar, dock behöver inte frågorna följa en specifik ordning. 

Samtliga intervjuer spelades in på band med en diktafon som hade en extern mikrofon, 

ljudkvalitén var därför hög. Djupintervjuerna varade mellan 60-90 minuter till skillnad från 

fokusgrupperna som var något längre och varade mellan 90-120 minuter.  

 

Enkäten skickades som tidigare nämnt via massutskick via e-post till samtliga deltagare i 

Kompisprojektet, frågorna var avsiktligt utformade i en specifik ordning och indelning, detta 

för att deltagarna enkelt skulle kunna svara på frågorna i samma utskick. Därefter 

sammanställdes samtliga svar i olika kategorier vilka kommer utvecklas närmare under 

avsnittet bearbetning och analys. 

Avgränsning  

Fokusgrupperna avgränsades genom att vi valde ut deltagare vilka hade medverkat i 

Kompisprojektet under begränsad tid, från januari 2009, fram till och med december 2009. 

Detta för att projektet efter denna tid hade etablerat sig tillräckligt för att kunna utvärderas. Vi 

bestämde oss även för att deltagarna vi valt ut skall ha en ålder mellan 18 och 64 år, både män 

och kvinnor. Detta för att få en bred svarsfrekvens och för att se om det råder någon skillnad 

mellan de äldre och de yngres uppfattning om projektet. Utifrån etiska aspekter var det dock 

nödvändigt att våra utvalda respondenter var 18 år och myndiga, detta eftersom skriftligt 

samtycke krävdes för att kunna upprätthålla de etiska riktlinjerna. Vad gällde enkäten fanns 

ingen specifik avgränsning då denna skickades som massutskick via e-post till samtliga som 

medverkat i Kompisprojektet från dess att projektet startades 2007. Detta eftersom vi var 

intresserade av att fånga så många respondenters uppfattning om projektet som möjligt. 
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Urval 

En av författarna till denna utvärdering arbetar som frivillig ledare inom Röda Korsets 

Kompisprojekt. Med detta som utgångsläge fick vi tillgång till en lista med tidigare och 

nuvarande deltagare inom Kompisprojektet, denna tillhandahölls av Röda Korsets ansvariga 

för projektet under förutsättning att den inte visades för någon annan än den frivilliga ledaren. 

Eftersom listan var sekretessbelagd gjorde detta att endast en av oss kunde kontakta guider 

och nyanlända för deltagande till utvärderingen. Denna lista bidrog till att vi utgick ifrån ett 

slumpmässigt urval genom att vi i en tidigare diskussion bestämde att var femte deltagare på 

listan skulle kontaktas i hopp om att delta i vår utvärdering. Då bortfallet var stort kontaktades 

istället var fjärde deltagare på listan, detta gav dock i inte heller tillräckligt många deltagare så 

slutligen bestämde vi oss för att listan istället skulle gås igenom uppifrån och ner. Vi 

upptäckte också att det var svårt få tag i män till fokusgrupperna, detta då de var 

underrepresenterade i deltagarlistan. Trots detta eftersträvade vi en jämn könsfördelning 

genom att välja ut lika många kvinnliga som manliga respondenter. Likaså eftersträvade vi en 

bred åldersfördelning genom att välja ut respondenter mellan åldrarna 18-64. Gällande urvalet 

av djupintervjuerna valde vi att intervjua projektledaren och projektsamordnaren för 

Kompisprojektet, detta var för oss givna val då vi ville komplettera utvärderingen med de 

ansvarigas uppfattning och inställning till projektet. När det gäller urvalet av enkäten 

skickades denna via e-post till sammanlagt 274 respondenter vilka medverkat i 

Kompisprojektet från dess att projektet startade fram till och med december 2009.   

Sammanlagt har vi således tre frivilliga guider, elva nyanlända, två anställda från Röda 

Korsets organisation, samt 46 respondenter som via e-post besvarat våra kvalitetsfrågor. Detta 

innebär att sammanlagt 60 respondenter samt två anställda från Röda Korset deltagit i vår 

utvärdering. 

Bortfall 

Enligt Bryman (2001: 327) skall det vara mellan 4-6 personer i varje fokusgrupp för ett 

optimalt resultat, vi har därför försökt att hålla oss till detta. Inledningsvis började vi med två 

fokusgrupper, en grupp med frivilliga guider samt en grupp med nyanlända. Gruppen med 

frivilliga guider bestod av fyra respondenter varav tre var kvinnor och en man. Ytterligare en 

man skulle ha deltagit men tidsbrist medverkade till att denne aldrig anslöt sig till intervjun, 

därmed fick vi i sista stund ett bortfall vi inte hade haft i beaktande. Den andra fokusgruppen 

med nyanlända bestod av fyra kvinnor och tre män. Vidare var en orsak till bortfall att de 
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tillfrågade inte hade någon kontakt med sin kompis i dagsläget och därför inte ansåg sig 

lämpliga till att delta i utvärderingen. Ytterligare skäl till bortfall var ängslan inför att bli 

intervjuad samt tidsbrist. Det blev ett högt bortfall av svaren från den enkät vilken skickades 

via e-post. Detta berodde på inaktuella e-postadresser samt bristande engagemang från 

deltagarnas sida. Resultaten går trots detta att generalisera då vi har en svarsfrekvens på 

sammanlagt 60 respondenter från fokusgrupperna samt enkäten. Då merparten av 

respondenterna hade likvärdiga upplevelser och åsikter om Kompisprojektet pekar detta på att 

dessa åsikter hade delats av övriga deltagare som utgjorde bortfallet om dessa hade 

medverkat. 

Fokusgrupper 

Vi tillsatte i vår utredning sammanlagt tre fokusgrupper, en för frivilliga guider samt två 

fokusgrupper för nyanlända. Den första fokusgruppen vi höll var med frivilliga guider och 

bestod av tre respondenter (fokusgrupp 1), den andra fokusgruppen var med nyanlända och 

bestod av sex respondenter (fokusgrupp 2) samt den tredje, även denna med nyanlända, med 

fem respondenter (fokusgrupp 3). Trots att vi fick mycket råmaterial samt en mättnadskänsla i 

första gruppen med de frivilliga guiderna kände vi ändå ett behov av att tillsätta fler 

respondenter till de övriga grupperna för att få en högre mättnadskänsla. Vi delade upp 

fokusgrupperna i två, frivilliga guider och nyanlända för att det inte skulle uppstå osäkerhet 

eller rädsla för att berätta om respektive part. En annan viktig anledning till denna indelning 

är att deltagarna som medverkar och känner varandra inte bör vara i samma grupp (Bryman 

2001:327). Dessa två grupper skapades för att lyfta fram gruppernas syn på projektet men 

också för att minska rädslan för deltagarna att uttala sig negativt om den matchade kompisen 

och deras relation. Vi hade i planeringsskedet redan beslutat att respondenterna skulle delas in 

i två grupper, nyanlända samt frivilliga guider. Denna indelning underlättade vårt arbete i att 

jämföra de frivilliga guidernas och de nyanländas åsikter om varandra.  

 

Respondenterna bland de nyanlända hade inte några som helst problem med att delge oss med 

information, de hade många åsikter och konkreta förslag vilket gjorde att det blev en intensiv 

diskussion. Detta var något vi ville veta mer om, därmed bestämde vi oss för att sätta samman 

ytterligare en fokusgrupp för de nyanlända för att på så sätt utesluta att det detta inte 

inträffade av en slump. Ytterligare en tanke med ännu en fokusgrupp för de nyanlända var 

också tillfället att få en djupare förståelse och möjligheten att inhämta ytterligare förslag till 

förbättringar som skulle kunna vara gynnsamma för projektet. Med hjälp av den information 
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som inhämtades av respondenterna med de frivilliga guiderna uppnådde vi den 

mättnadskänsla vi eftersträvade redan efter en fokusgrupp. Vi fann det därför inte nödvändigt 

att sätta samman några fler grupper för de frivilliga guiderna. 

 

Röda Korset har även ett anmälningsformulär, en intresseanmälan till Kompisprojektet vilken 

används som underlag när nyanländ och frivillig guide skall matchas. Tanken är att de resultat 

som framkommer under fokusgrupperna även kan ge oss underlag till att utforma nya 

anmälningsformulär vilka förhoppningsvis kan underlätta och förbättra denna 

matchningsprocess. 

Intervjuguide 

Vi jobbade under lång tid med utformningen av intervjufrågorna till fokusgrupperna men 

också sättet frågorna skulle komma att ställas på. Vi byggde därför upp en intervjuguide enligt 

Kreuger och Caseys modell som utgörs av fem olika typer av frågor, öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (Wibeck 

2000:61ff). Nyckelfrågorna består av öppna frågor för att på detta sätt få så tydligt och 

djupgående svar som möjligt. Ordvalen var också viktiga när vi formulerade frågorna, detta 

för att deltagarna skall förstå frågorna samtidigt som de skall kunna diskutera fritt utan att det 

blir några missförstånd. Detta var något vi tog hänsyn till vid utformningen av våra frågor, 

speciellt när vi hade fokusgrupper med de nyanlända vilka många gånger själva anser att de 

har problem med svenska språket. Vi undvek också att ställa varför-frågor direkt riktade till 

enskilda personer efter ett svar då vi genom sådana frågor riskerar att få deltagarna att känna 

sig utpekade, istället bad vi dem på olika sätt att utveckla sina svar (Kvale 1997:123). Vid 

kontakten med respondenterna inför fokusgrupperna uttrycktes en osäkerhet att tala om 

Kompisprojektet inför andra okända deltagare. Eftersom vi redan vid kontakten var medvetna 

om att många av de nyanlända var nervösa inför deltagandet av intervjuerna var det viktigt för 

oss att inleda våra fokusgrupper med en gemensam fika. Under denna förklarade vi vårt syfte 

med utvärderingen och det kändes som denna fika med förklarande syfte underlättade 

utvärderingens fortlöpande. Efter att folk hade bekantat sig med varandra tog vi tillfälle att 

inleda med våra öppningsfrågor, vilka var enklare frågor som avsåg att inge förtroende för 

vidare diskussion. Vi upplevde att stämningen förändrades när dessa ställdes, respondenterna 

kändes mer öppna och alla deltog livligt i samtal. (Samtliga intervjuguider återfinns som 

bilagor, se bilaga 1-4). 
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Semistrukturerade intervjuer 

En semistrukturerad intervjuform är i jämförelse med Kreugers och Caseys modell inte lika 

reglerad (Esaiasson mf.l. 2009:369). I denna form används specifika teman som behandlas 

under intervjun, frågorna behöver inte heller ställas i någon specifik ordning. Även frågor som 

inte strukturerats in i intervjuguiden kan således ställas till respondenten (Bryman 2001: 301). 

Fokusgrupperna kompletterades med två enskilda djupintervjuer med ansvariga inom Röda 

Korset, detta för att få en djupare inblick i projektets uppbyggnad och utvecklingsprocess. 

Därmed intervjuade vi en av de anställda på Röda Korset som har varit med och utarbetat 

själva idén till Kompisprojektet. Vi intervjuade ytterligare en anställd på Röda Korset vars 

arbetsuppgift är att driva och administrera projektet. Dessa kompletterande intervjuer gjorde 

vi för att få en djupare förståelse för projektet som helhet. 

Enkäten 

Vi var också intresserade av att komplettera vår kvalitativa ansats med kvantitativ metod. 

Detta gjorde vi genom att skicka ut en enkät via e-post till alla deltagare i Kompisprojektet. 

Syftet med denna var att få en uppfattning om hur många deltagare som hade kontakt idag, 

hur många gånger de träffades samt orsaker till varför de inte längre hade kontakt. Utskicket 

innehöll även en förfrågan om vilka av deltagarna som hade medverkat i de utbildningar 

Kompisprojektet har att erbjuda. Detta för att på så sätt få en inblick i hur många av 

deltagarna som erhållit den kvalifikation vilken krävs för ett aktivt deltagande i 

Kompisprojektet. (Se bilaga 5). 

Etik 

Enligt Bryman har den svenska forskningen fyra etiska principer. Den första principen är 

informationskravet vilket innebär att undersökningspersonerna i förväg skall informeras om 

undersökningens syfte. Denna princip innefattar möjligheten för deltagarna att få avbryta sin 

medverkan när de vill, samt att deras deltagande är frivillig. Den andra principen är 

samtyckeskravet vilket innebär att det endast är deltagarna själva som har rättighet att 

bestämma huruvida de vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet är den tredje 

principen och innebär att inhämtat råmaterial skall vara konfidentiellt. Detta innebär att 

materialet skall förvaras undan obehörigas insyn och att det därför endast är författarna som 

har tillgång till det. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att all insamlad data endast får 

nyttjas för forskningsändamålet (Bryman 2001:440). 
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Vetenskapsrådet rekommenderar åtta etiska punkter att förhålla sig till när ett 

forskningsarbete utformas (www.vr.se). Dessa riktlinjer omarbetas dock i dagsläget på grund 

av ny lagstiftning då etiken utvecklats med åren. Vi tyckte dock att det var viktigt att försöka 

hålla en god forskningsetik och har därför genomgående utgått ifrån Brymans och 

Vetenskapsrådets tidigare gällande riktlinjer. Vetenskapsrådets åtta punkter lyder: öppet 

redovisa metod och resultat, inte fara med osanning, inte stjäla annan forskning, upprätthålla 

god ordning, redogöra för vinstinriktade intressen, kontrollera och klargöra forskningens 

förutsättningar, att forskningen inte utsätter andra för skada, och slutligen, värdera annan 

forskning opartiskt. 

 

Med tidigare nämnda etiska krav som utgångspunkt har respondenterna redan vid den 

inledande kontakten informerats om undersökningens syfte, metod, om deras rättigheter 

såsom frivilligt deltagande samt om möjligheten att få avbryta sin medverkan när de så 

önskar. Respondenterna erhöll därför ett skriftligt dokument av oss vid fokusgruppens 

inledningsskede i form av ett ”avtal” där vi garanterar respondenterna anonymitet, integritet 

samt frivillighet. Respondenterna informerades muntligt om avtalets innehåll under den 

gemensamma fika vi hade innan fokusgrupperna påbörjades. Vi redogjorde då om 

tillvägagångssättet, att gruppintervjun skulle spelas in på band dock skulle materialet enbart 

nyttjas av oss, att det skulle raderas efter transkribering och kodning samt att alla deltagare 

skulle skyddas genom anonymitet och fingering. Vi talade även om att frågorna som skulle 

komma att ställas enbart berörde projektet samt att vi endast var angelägna av att förstå hur 

deltagarna förhåller sig till projektet utifrån egna upplevelser och åsikter. Vi informerade även 

om att det inte fanns några risker med att delta i undersökningen. Anledningen till att vi gick 

igenom detta muntligt var för att undvika eventuella missförstånd och klargöra tänkbara 

funderingar kring utvärderingen. Allt detta ingår i Brymans etiska principer men för att 

förtydliga dessa så skapade vi två dokument. Ett konfidentialitetsavtal skapades vilket vi som 

utvärderare i förväg undertecknat, detta dokument syftade till att klargöra utvärderingens 

syfte, metod samt respondenternas rättigheter men också våra skyldigheter att radera 

innehållet och garantera anonymitet. Detta dokument fick deltagarna ta med sig hem. Det 

andra dokumentet syftade enbart till att förklara vad deltagande i utvärderingen innebar, 

genom att respondenterna undertecknade detta dokument gav de oss sitt samtycke. (Se bilaga 

6 och 7 för konfidentialitetsavtal samt samtyckesavtal). 
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Bearbetning och analys  

En rollfördelning mellan utvärderarna gjordes innan fokusgrupperna sammansattes, det 

bestämdes att en skulle vara moderator och ställda frågorna till respondenterna utifrån 

frågeguiden. Den andra utvärderaren skulle observera fortskridandet samt anteckna 

gruppdynamiken och kroppsspråket hos respondenterna. Båda utvärderare deltog under 

samtliga intervjuer vilket ledde till att sammanställningen av resultaten har förenklats. 

Samtliga transkriberingar påbörjades inom tjugofyra timmar efter det att fokusgrupperna 

avslutats. Tiden mellan transkriberingarna och bearbetning av råmaterialet såsom kodning har 

varit med några dagars mellanrum, under bearbetningen sorterades irrelevant data bort. 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant, dock omformulerade vi många av meningarna 

för att underlätta läsningen. Vi har inte ändrat några citat eller någon innebörd utan endast 

korrigerat grammatiken. Likaså har skratt, suckar och upprepningar tagits bort, detta för att 

underlätta läsningen samt få en så löpande text som möjligt. Svaren av enkäten erhölls via e-

post, dessa svar insamlades och bearbetats utifrån de frågeställningar som formulerades när 

enkäten skickades till deltagarna. Resultaten av enkäten sammanställdes i olika diagram och 

återfinns under avsnittet resultat av enkät utskickad till deltagare i Kompisprojektet. 

Tematisk analys 

Kvalitativ forskning innebär att utvärderaren redogör för de mönster som upphittats i 

råmaterialet. I bearbetandet av detta material fann vi återkommande mönster gällande 

respondenternas åsikter och upplevelser. Vi beslöt oss därför att tillämpa den tematiska 

analysen som en bearbetningsansats för att på så sätt enklare framställa resultatet på ett 

schematiskt och meningsfullt vis. Med utgångspunkt från vårt syfte och de områden vi ville 

undersöka skapades teman vilka ledde till ytterligare sortering av datamaterialet. Bryman 

menar att sortering av yttrande, uttryck samt företeelser skall överensstämma med de teman 

som valts ut (2001:405). De faktorer som är återkommande har därför getts större utrymme i 

arbetet då de är av högre relevans på grund av deras regelbundenhet. Vi valde en tematisk 

analys som metod för att på så sätt kunna framhäva våra teman, således har vi kunnat utesluta 

information som inte varit lika värdefulla i resultaten av vår undersökning. De teman vilka 

genererades ur materialet som framkom av resultaten av fokusgrupp 1 (frivilliga guider) var 

följande: Information om projektets existens, träffarna med de nyanlända samt uppföljning. 

Gällande materialet i fokusgrupp 2 och 3 (nyanlända) var det språk, träffarna med de 

frivilliga guiderna samt behovet av uppföljning som genererades i teman. Med dessa teman 
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som underlag kunde vi återgå till materialet och eftersöka ny information som passade in 

under respektive tema för att sedan sammanfatta och belysa resultaten med citat.  

Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att bedöma tillförligheten i en undersökning. Extern reliabilitet innebär 

att undersökningen skall kunna upprepas och generera samma resultat oberoende av forskare, 

det vill säga, att resultaten kan replikeras. Enligt Bryman (2001:257) är begreppet reliabilitet 

svårare att mäta i kvalitativa undersökningar då social miljö inte är statisk, detta är dock inte 

avgörande då vår utvärdering syftar till att fånga deltagares medverkan, upplevelser och 

åsikter om Kompisprojektet. Däremot är det något vi har i beaktande om en ny utvärdering 

skulle göras i framtiden. Om undersökningen tillämpas av fler än en forskare förutsätter det 

att forskarna tillsammans beslutar om hur resultaten skall tydas annars riskerar reliabiliteten 

att påverkas till det sämre, detta kallas för intern reliabilitet (Bryman 2001:80). Vi har 

tillsammans arbetat med utvärderingens alla processer såsom intervjuer, transkriberingar, 

kodning samt författandet av texterna. Genom detta samspel har vi också tillsammans beslutat 

om hur resultaten skall tydas, därmed har vi upprätthållit en hög reliabilitet. Som tidigare 

nämnt har resultaten tolkats och analyserats genom en tematisk analysmetod. Kvale menar att 

ledande frågor kan resultera i lägre reliabilitet, vi har försökt att få en hög reliabilitet genom 

att använda oss av öppna och semistrukturerade frågor (1997:213). Vi behövde sällan ställa 

alla våra frågor utifrån intervjuguiden då fokusgruppernas interaktion var god. 

Respondenterna kom alla till tals och hade inga svårigheter att uttrycka sina åsikter och 

upplevelser gällande projektet. Det vill säga, många av de frågor vi hade tänkt ställa 

besvarades av respondenterna innan vi hann ställa dem. Intervjusvaren har parallell 

registrerats av observatören under fokusgrupperna, dessa har efter jämförelse med 

bandinspelningarna överrensstämt vilket medverkat till hög internbedömarreliabilitet 

(Patel&Davidson 2003:101). Vi är medvetna om att feltolkningar inte till fullo går att utesluta 

men vi har försökt att undvika dessa genom att använda bra utrustning och tillsammans göra 

transkriberingarna, detta har också bidragit till att reliabiliteten ökat. Vi sätter dessutom tillit 

till att kombinationen intern och extern utvärderare har gynnat oss i vårt arbete gällande 

tillvägagångssättet, förtroendeaspekten samt värdeneutraliteten. 

Validitet 

Enligt Bryman (2001:184) är begreppet validitet ett mått som används för att fastställa 

undersökningens trovärdighet, att det som är avsett att undersökas också har undersökts.  
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Vanligt förekommande kritik mot kvalitativ forskning är bristande transparens. Detta innebär 

att läsarna skall kunna fastslå hur forskarna gått tillväga under arbetets gång (Bryman 

2001:271). Vi har försökt att motverka denna kritik genom att i vårt metodavsnitt utförligt 

beskriva vårt tillvägagångssätt, hur vi valt ut våra respondenter, redogjort för vår 

datainsamling samt hur vi bearbetat vårt råmaterial. Vi har även gjort en så kallad 

deltagarkontroll, vilken innebär att respondenterna fått möjlighet att ändra eller tillägga något 

i sina svar innan avslutad intervju (Kvale 1997:214). Detta för att undvika missuppfattningar 

eller feltolkningar. Vid oklarheter har vi även bett respondenterna upprepa sitt svar för att på 

så sätt fastställa att vi uppfattat svaret på ett korrekt sätt. Detta förstärker vår begreppsvaliditet 

(Esiasson m.fl, 2007: 63ff). Sammantaget har vi gjort detta för att upprätthålla en god 

validitet. Vid utformningen av intervjuguiden hade vi i åtanke att besvara alla frågor utifrån 

syftet, därför beslöt vi oss för att transkribera ordagrant, detta bedömer vi öka validiteten i vår 

utvärdering. Kvale menar att forskningsarbeten håller en god validitet genom att forskarna 

kontinuerligt kontrollerar att utvärderingen genomgående återkopplas till syftet (Kvale 

1997:214). 

Generaliserbarhet 

Enligt Bryman kan endast resultaten generaliseras till den population som undersökts 

(2001:119), med detta som utgångspunkt kan våra resultat från fokusgrupperna, intervjuerna 

samt enkäten påvisa att vi kan generalisera resultaten till samtliga deltagare inom 

Kompisprojektet. Resultaten av kvalitativ forskning baseras på upplevelser och uppfattningar 

och är därmed individuella. Fokusgrupperna i vår utvärdering syftar till att fånga 

respondenternas upplevelser och åsikter vilka är individuella för att på så sätt kunna utveckla 

och förbättra projektet. Dock går uppfattningar att generalisera, exempelvis genom 

attitydundersökningar. Vi har även varit intresserade av att generalisera resultaten av vår 

kvantitativa del vilken utgörs av enkäten respondenterna tagit del av via e-post. Dessa frågor 

särskiljer sig från dem som ställdes under fokusgrupperna då dessa istället syftade till att 

undersöka om projektet bidragit till att respondenterna efter avslutad medverkan fått en 

kompis som de umgås med än idag. Generaliserbarheten utgör dock en viktig aspekt av vår 

utvärdering eftersom uppfattningar vilka delas av fler respondenter kan ha stor betydelse för 

projektets fortskridande. I och med detta kommer resultaten av den kvalitativa samt 

kvantitativa delen att generaliseras. 
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Resultat  

Disposition 

Vi kommer nedan att redogöra för den kvalitativa undersökningen i form av fokusgruppernas 

resultat. Resultaten inleds med fokusgruppen med de frivilliga guiderna, det vill säga 

fokusgrupp 1. Citat kommer att återges med namnen Annelie, Caroline och Philip. 

Avslutningsvis redogörs resultaten från fokusgrupperna med de nyanlända, det vill säga 

fokusgrupp 2 och 3. Gällande resultaten av fokusgrupp 2 kan citat komma att presenteras med 

namnen Eva, Patricia, Maria, Nora, Anders och Johan. För resultat och citaten ur fokusgrupp 

3 kan namnen Johanna, Emma, David, Gustav och Lars komma att uttryckas. Svenska namn 

har valts åt samtliga respondenter i fokusgrupperna för att på så sätt minska risken för 

igenkänning, både från andra nyanlända och frivilliga guider. 

 

Teman har skapats utifrån den tidigare nämnda tematiska analysmetoden. De frivilliga 

guidernas och de nyanländas teman skiljer sig åt även om samtliga teman på olika sätt berör 

Kompisprojektet. Dessa teman är avsiktligt uppdelade och åtskilda eftersom ämnena i våra 

fokusgrupper var av olika vikt beroende på om sammansättningen av respondenterna bestod 

frivilliga guider eller nyanlända. Alla teman valdes när råmaterialet bearbetades och 

strukturerades. Inledningsvis redogörs resultaten från fokusgruppen med de frivilliga guiderna 

utifrån de teman vi utsett, på samma sätt redogörs senare resultaten från fokusgrupperna med 

de nyanlända. 

Resultat från fokusgruppen med de frivilliga guiderna 

Nedan kommer resultaten från fokusgrupp 1 med de frivilliga guiderna att redovisas. De 

teman som användes i fokusgruppen med de frivilliga guiderna skiljde sig åt från de teman 

vilka användes med de nyanlända. Eftersom anledningen till nyanländas deltagande i 

Kompisprojektet särskiljer sig från de frivilliga guiderna var detta ett medvetet val.  

 

Information om projektets existens 

Vi inledde intervjun med att fråga respondenterna om hur de fick reda på hur de fick 

kännedom om att projektet fanns till. Samtliga respondenter berättade då att de upptäckt 

projektet genom Internet. En av respondenterna hade dessutom hittat en skapad Facebook-
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grupp1 som var utformad för Kompisprojektet. En annan respondent hade dessutom hittat 

information om projektet på en affisch i ett bibliotek.  

 
Därefter ställdes en följdfråga om vad de frivilliga guiderna trodde förväntades av dem när det 

anmälde sig till projektet, det vill säga på deras egen roll som guide. Vi frågade också vad de 

trodde att de nyanlända räknade med att få ut av att ha blivit matchade med dem som kompis, 

detta eftersom ömsesidiga förväntningar var något vi ville veta mer om. En av respondenterna 

uttryckte sig som följer: 

 
Mina förväntningar var att träffa en kompis och få en upplevelse. Allt stämmer bra med mina egna 

förväntningar, jag hade inga förväntningar på min egen roll. Jag känner mig social så jag var mer 

förväntansfull om man skulle komma överens och så. 

  (Annelie) 

 

Träffarna med de nyanlända 

Det kändes viktigt att få veta mer om träffarna mellan de frivilliga guiderna och de nyanlända 

därför kom frågor att ställas vilka syftade till att ta reda på hur ofta de träffades och vad som 

kändes viktigt under träffarna. Det framkom då att de flesta respondenter träffade sin 

matchkompis en gång per månad, däremellan hade de kontakt via e-post. Under sina träffar 

fikade de oftast, något som respondenterna uppskattade då relationen på så sätt kändes 

kravlös. 

 
En av respondenterna påpekar att intresseanmälan vilken används som underlag för 

matchningen inte är avgörande för medverkan i projektet. De menar att det finns andra 

kriterium som är mer avgörande för en fungerande relation. 
 

Det handlar mer om personkemin och inte vad man pluggar eller har för fritidsintressen.  

(Annelie) 

 

Andra viktiga aspekter som diskuterades var geografiskt avstånd. Något samtliga 

fokusgrupper poängterat som betydande för att deras relation med sin matchade kompis skall 

fungera bättre. De menade att träffarna sällan skulle bli en kostnadsfråga om det istället fanns 

möjlighet att ses hemma hos någon av parterna. Trots att respondenterna hade bjudit in sin 

kompis var det sällan de sågs hemma på grund av det långa avståndet. De upplevde många 

gånger att det blev komplicerat att ses. 
                                                
1 Ett socialt nätverk på Internet 



22 
 

Samtliga respondenter tycks ha uppskattat projektet. De uttryckte dock sin besvikelse i att 

tidsbrist är en faktor som påverkat deras möjlighet till att kunna umgås mer med sin matchade 

kompis. Trots detta hade de många gånger kontaktat sin matchkompis för ytterligare försök 

att ses, samtidigt betonade de vikten av att inte framstå som pressande för den nyanlända. 
 

Målsättningen med Kompisprojektet är att umgänget mellan den frivilliga guiden och de 

nyanlända skall bidra till en ömsesidig påverkan, detta genom att träffarna underlättar den 

nyanländas möjlighet att etablera sig i samhället, samtidigt får guiden genom träffarna lära sig 

mer om människor från annan kultur. Därmed kom frågor också att beröra de frivilligas 

uppfattning om huruvida deras samvaro bidragit till någon ömsesidig påverkan. 

 
Jag har ju blivit bjuden på kinesiskt nyår och kinesisk tjejkväll. Hon har mailat mig när hon varit i Kina 

och berättat vad som händer där. Vi har druckit vin, dansat, tittat på film, pratat och ätit middag. En 

gång kom jag och min man hem till henne, då hade hennes man och hon dukat upp ett helt bord med 

kinesisk mat. Det var överväldigande! Jag känner verkligen att jag har fått en helt ny koppling till Kina. 

(Annelie) 

 

Man har ju fått en helt annan inblick i ett annat land. Man får ju veta hur det är där och vad hennes 

familj gör och sånt. Jag känner mig mer som en kompis, inte att jag fick vara guide och visa och så. 

  (Caroline) 

 

 Att ge är att få! Jag tror att han har integrerat mig mer än jag har integrerat honom.  

  (Philip) 

 

Uppföljning 

Vi avslutade fokusgruppen med att berätta att Kompisprojektet nu bytt inriktning till ”Mentor 

till Mentor” och förklarade även vilka förändringar detta fört med sig. Därefter frågade vi 

respondenterna om vilka för – och nackdelar de uppmärksammat under sin medverkan i 

Kompisprojektets samt vad de hade för uppfattning om projektets nya inriktning. 

 
Det här är en jättebra grej för både den nyanlända och guiden. De man har pratat med i sin 

bekantskapskrets och berättat för tycker om projektet. Däremot är det inte många som inte känner till 

projektet. Reklam vore bra men det kanske kostar för mycket. Det finns säkert fler som är intresserade 

som inte vet om projektet. Det var en ren slump att jag såg den där affischen. Jag tycker att projektet 

borde lyftas fram. 

  (Philip) 
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Ja, mer PR vore bra. Jag har ju fått en ny kompis och jag tror på projektets idé. Själv flyttade jag till 

Sverige när jag var 11 år och det tog många år innan vi i familjen slutade säga svenskar och vi, det var 

generaliserande och man var marginaliserad. Bara att få nya kontakter är jätteviktigt. 

  (Annelie) 

 

Någon samling ca en gång per vecka här på Röda Korset hade varit bra, då blir det enklare från 

början, istället för att gå och fika på ett café. Det kan ju vara svårt att bjuda hem varandra när man 

inte känner varandra. 

  (Caroline) 

 

Diskussion om projektets nya inriktning uppstår mellan samtliga respondenter och de är alla 

överens om att det är ett bra projekt. Deras medverkan i projektet syftade till att få en kompis 

och lära sig mer om andra människor samtidigt som de fick möjlighet att hjälpa en nyanländ. 

En respondent avslutar: 
 

 Det är ett unikt projekt man skall värna om. Jag visste inte att projektet nu hade bytt inriktning, jag 

tycker det är bra som det är. 

  (Annelie) 

Resultat från fokusgrupperna med de nyanlända 

Vi valde andra teman för de nyanlända då deras medverkan i projektet grundar sig på andra 

förutsättningar. De teman vilka var av relevans kom att handla om språket, träffarna med de 

frivilliga guiderna samt behovet av uppföljning. Resultaten från fokusgrupp 2 och 3 kommer 

att presenteras nedan.  

 
Språket 

De flesta nyanlända anser själva att de har problem med svenska språket och många har sökt 

till Kompisprojektet i hopp om att få en kompis (frivillig guide) som kan hjälpa dem att bättre 

förstå, tala och eller skriva svenska. Vi bad respondenterna förklara hur det kom sig att de 

ville delta i projektet, samtliga av de nyanlända respondenterna upplyser då oss om att de sökt 

sig till projektet för att få hjälp med att förbättra sin svenska. Vidare uttryckte en av 

respondenterna andra aspekter av språkets betydelse. 

 
Svenska samhället är jättesvårt, ingen pratar på tunnelbanan. Vi känner oss isolerade.. Målet är först 

språk, sedan integration. 

  (Johan – fokusgrupp 2) 
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Alla respondenterna förklarar återkommande att svenskan har stor betydelse för dem, de vill 

inte bara lära sig vardagssvenska utan efterfrågar en mer avancerad nivå som således kan 

hjälpa dem att ta del av samhällets alla institutioner. Den svenska de vanligtvis får ta del av 

verkar inte tillräcklig. En av respondenterna förklarar: 

 
SFI är inte bra, det är inte svenska som svenska används, den är för invandrare. Det finns olika svenska 

och jag behöver hela svenskan. Hur man fyller i blanketter och så. Det är inte svenska när man läser 

brev från myndigheter, man förstår inte.  

En kille sa en gång till mig: Vi träffas imorrn. Jag förstod inte, menade han måndag? Jag gick dit på 

måndagen och det var fel, han menade dagen efter. Imorgon menade han. Sånt förstår jag inte… Jag 

ville hitta en väg in i samhället, att hitta jobb och så, inte bara lära mig svenska. Jag kan skriva och 

läsa bra men jag behöver prata mer. 

   (Anders – fokusgrupp 2) 

 

En av de nyanlända varvar även svenska med sitt modersmål eller engelska då denne ibland 

känner att hans språkkunskaper inte är tillräckliga för att klara kommunikationen med sin 

matchade kompis. De övriga respondenterna ser dock inte användandet av sitt modersmål som 

något problem, de påpekar istället att det är relationen med guiden som är det viktigaste och 

att språket är något som utvecklas oavsett om de varvar svenskan med något annat språk. 

Detta påvisar att socialt nätverk är det mest avgörande för att kunna etablera sig i samhället, 

nätverket utgår från den matchade kompisen men kan förstärkas i kontakt med andra 

människor. De nyanlända menar att integration är att lära känna mer och mer folk och på så 

sätt få möjlighet att utveckla språket. Många av de nyanlända påpekar också att de gärna hade 

velat träffas i grupp, förslag om att träffas på Röda Korsets Flyktingcenter togs upp. 

 

Träffarna med de frivilliga guiderna 

Alla nyanlända betonar vid flertalet tillfällen att Röda Korsets Kompisprojekt var mycket 

uppskattat och att projektets ändamål var oerhört bra. De var tilltalade av idén om att ha en 

redan etablerad svensk som kompis då det visade sig att många av respondenterna inte hade 

någon vidare kontakt med svenskar utanför projektet. Lars lyfter fram vikten av att ha 

kompisar att kunna umgås med i vardagen. En diskussion uppstod kring känslan av ensamhet, 

samtliga respondenter lyfter fram vikten av att ha en kompis att träffa regelbundet för att på så 

sätt minska denna känsla.  
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Tidsbrist och avstånd tycktes vara två faktorer vilka respondenterna uppfattade som hinder för 

att kunna utveckla en god relation med sin matchade kompis. En av respondenterna uttryckte 

sig som följer: 
 

Det kändes jättebra att träffa en kompis, vi hade liknande intressen och det kändes som om hon kunde 

hjälpa mig. Det hände inte mycket tyvärr, han var mycket upptagen.  

(Anders – fokusgrupp 2) 

 

Som ovan nämnt värdesätter respondenterna projektet, intervjuerna kom dock även att handla 

om brister som upptäckts under medverkan i projektet. Utöver tidsbrist och geografiskt 

avstånd kom det även att röra sig om åsikter i matchningsprocessen samt otydliga riktlinjer 

gällande projektets sammansättning. 

 
Jag vill träffa någon som kan hjälpa, inte bara med språket. Kanske träffas två gånger i veckan. Inte 

bara äta mat och dricka kaffe. När man träffas kan kompisen hjälpa till med annat, översätta papper, 

diskutera, ge råd och svara på frågor. Som det är nu har vi bara ätit eller druckit kaffe. Det är tråkigt. 

Jag behöver ses mer, min svenska är dålig. Vi träffas bara en gång i månaden. 

  (Nora – fokusgrupp 2) 

 

Jag behöver en person som jag kan prata med i telefonen och som får känna mitt privatliv mer. Det ska 

inte bara vara projekt, kompisen måste vara mycket intresserad av mitt liv. På så sätt kan man få del av 

varandras kultur. 

  (Maria – fokusgrupp 2) 

 

Jag är läkare och behöver veta mer och sjukvården i Sverige, kanske kan man ha en kompis som kan 

lära en om hälsosystemet i Sverige? Någon som har samma intresse för sjukvården. 

  (Anders – fokusgrupp 2) 

 

Samtliga respondenterna i fokusgrupp 3 förutom en respondent träffade sin matchade kompis 

i genomsnitt en gång per månad. De uttrycker vidare sin besvikelse i att de enbart fikade 

under sina träffar och var därför relativt missnöjda. Den respondent vilken var mycket nöjd 

med sina träffar berättade att hans kompis brukade hjälpa honom med många saker, 

exempelvis att hitta kurser samt hjälpa honom med inlärning av grammatik. Efter detta 

uttalande berättade övriga respondenter i gruppen att de också önskade ha möjlighet att få 

hjälp med läxor och hitta kurser vilka de kan delta i. De förklarade att de inte vågade fråga sin 

kompis om detta, de flesta utgick ifrån att deras kompis inte hade tillräckligt mycket tid för 

dem till att kunna driva igenom detta önskemål. Det framkom också att många i gruppen 
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kände att relationen inte var som de önskade. Ytterligare brister gällande träffarna lyftes fram, 

dock kom dessa att handla om matchningen och relationen mellan respektive part. 
 

Det är projektets uppgift att hitta en guide, den som kan mycket bättre. De matchar oss på intressen och 

mer. Jag blev imponerad av att Röda Korset förstår att vi behöver hjälp, en kompis. De matchar med en 

kompis, de försöker så gott de kan, självklart kan det aldrig bli perfekt men det är i den andra delen det 

går fel. Det måste vara en intressant relation, mycket givande. Kemin är viktig. 

  (Eva – fokusgrupp 2) 

 

Respondenterna efterlyser bättre struktur gällande projektet, respondenterna påpekar att 

ansvariga för projektet saknar engagemang att föreslå mer utvecklande aktiviteter kombinerat 

med de redan befintliga nöjesaktiviteterna. De uttrycker önskemål om en individanpassad bas 

som på så sätt kan utgöra underlag för varje enskild persons utveckling inom projektet. Vi 

passade därför på att lyfta fram förslag till förändringar vilka kan förändra eller påverka 

projektets genomförande och utveckling. Dessa förklarades utförligt för respondenterna så att 

de på så sätt fick möjlighet att uttrycka sina åsikter om dessa. Förslagen handlade bland annat 

om speed dating2 och profilering3, möjlighet till att ha fler kompisar än en samt eventuella 

gruppträffar. Samtliga respondenter uppskattade alla förslag och hoppades att dessa skulle 

kunna förbättra projektet. De betonade fler aspekter vilka skulle kunna tas i beaktande om 

projektet på något sätt förändras. 

 
Jag gillar era idéer, Röda Korset gör en teoretisk matchning, inte bara med en person utan två-tre. 

Speed dating skulle vara bra för då känner man kemin direkt.  

  (Eva – fokusgrupp 2) 

 

Jag har bara en kompis men min kompis kanske inte har mina intressen, har man två-tre kompisar 

kanske man kan göra olika saker med dem. Om första kompisen inte har tid så kanske någon av de 

andra kompisarna har det. Det blir begränsat med bara en kompis. Kompisen kanske har familj, man 

måste integreras överallt, inte bara i samhället, kanske kompisen kan bjuda hem en, visa lite kultur. 

Inte bara det som finns i naturen eller på gatan. 

  (Johan – fokusgrupp 2) 

 

                                                
2 Personer samlas och träffas i grupp. De träffas i par och roterar dessa möten med en serie korta träffar tills de 
fått möjlighet att umgås med samtliga deltagare. Mötena varar mellan 3 till 8 minuter beroende på upplägg och 
genomförande. 
3 Behovsanalys upprättas under första intervjun mellan ansvarig och nyanländ. I matchningsprocessen medverkar 
senare en ledare från Kompisprojektet och utformar en individanpassad utvecklingsplan vilken utgår ifrån 
behovsanalysen. Den ansvariga går senare igenom behovsanalysen med de matchade för att utforma en 
utvecklingsplan, detta för att tillvarata specifika önskemål. 
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Det är inte bra med gränser när de ska matcha ihop med samma ålder, yrke och utbildning. Det skall 

inte finnas några gränser, en lärare skall inte bara behöva träffa en lärare. 

(Gustav – fokusgrupp 3) 

 
Behovet av uppföljning 

Samtliga respondenter i fokusgrupp 2 och 3 var väldigt angelägna om att få fler kompisar än 

en, denna möjlighet skulle kunna bidra till att missnöjet gällande tidsbrist och geografiskt 

avstånd minskade. Likaså uppskattades idén om behovsanalys av alla respondenter. 

Ytterligare diskussion uppstod om projektets planering och uppföljning. Respondenterna 

kände sig ofta lämnade åt sitt öde efter det att de blivit matchade med en frivillig guide. 
 

Vi uppskattar alla projektet men ingen frågar oss vad vi vill! Röda Korset måste samordna våra 

förslag, nu matchar ni bara och försvinner. Det måste vara en fortsättning, uppföljning. Logiskt. 

  (Nora – fokusgrupp 2) 

 

Nu har det gått det två år utan validering eller något.  

  (Johan – fokusgrupp 2) 

 

Det borde finnas en samordnare mellan kompisarna och projektet, alla har egna erfarenheter, något att 

erbjuda. Om det finns idéer och intressanta förslag så skulle samordnaren kunna ordna det.  

Samordnaren måste tänka och analysera, ni måste lyssna på oss. Då kan projektet växa och utvecklas. 

Endast då, när vi känner oss tryggare, kan vi fortsätta på egen hand. Det är integration för mig! 

  (Eva – fokusgrupp 2) 

 

Eva från fokusgrupp 2 avslutar med att utförligt redogöra för vilka brister hon träffat på under 

sin medverkan i Kompisprojektet, hon avslutar dock med att uttrycka sina tankar om vad som 

kan tänkas skapa gynnsammare förutsättningar för projektets fortskridande.  

 
Röda Korset måste vara mer engagerade, vi är som era barn och ni är våra föräldrar. Ni måste alltid 

se till att fråga, följa upp, se hur det går, se vad som saknas. Det är jättesvårt med mänskliga relationer 

och det kan aldrig vara 100 procent perfekt. Ni måste höra av er, inte bara matcha, släppa och 

försvinna. Ni måste göra en uppföljning. Ni måste utveckla den sidan så att det blir kul för alla att 

träffas, t.ex. mingel. Svenskar är för blyga, de vet inte hur de skall umgås eftersom det är Röda Korsets 

projekt. Man borde från början skriva under ett kontrakt där det framgår att det är ett gemensamt 

projekt, engagemang och aktivt deltagande är ett krav. Det är en del av demokratin. 

Vad jag förväntar mig efter det här mötet är att läsa rapporten, kanske ordna ett seminarium så att man 

får veta mer så att vi kan utveckla projektet tillsammans. 
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Alla instämmer om att det är en jättebra idé och alla respondenter vill även medverka i denna 

utveckling. Regelbundna träffar efterfrågas och ett par av respondenterna ifrågasätter varför 

utbildningarna är förlagda under helgerna. Ingen av respondenterna i fokusgrupp 2 eller 3 har 

hittills gått någon utbildning trots att dessa numera är obligatoriska för medverkan i 

Kompisprojektet. De uttrycker dock en tydlig önskan om att utbildningarna då bör vara 

förlagda vardagar, under kvällstid eftersom de då har störst chans att ta del av dessa. 
 

Avslutningsvis frågar vi respondenterna hur många av dem som fortfarande har en aktiv 

kontakt med sin matchade kompis. Det visar sig att endast två respondenter av sex tillfrågade 

i fokusgrupp 2 har kontakt, fyra respondenter av fem ännu har kontakt i fokusgrupp 3. 

Det visar det sig dock efter mer ingående frågor att respondenterna är missbelåtna med den 

kontakt de har med sin kompis då den ofta är sporadisk och vanligtvis yttrar sig genom e-post. 

Djupintervjuer 

Två djupintervjuer med anställda i Röda Korset vilka arbetar med Kompisprojektet 

genomfördes också, detta för att inte förbise se något i vår utvärdering av projektet. Dessa 

intervjuer syftade utöver fokusgrupperna till att ge oss Röda Korsets perspektiv på sitt projekt. 

Utöver detta ville vi även ge dem möjlighet att lyfta fram projektets fördelar - och nackdelar. 

Därmed inledde vi med en intervju med projektledaren för Kompisprojektet vilken därefter 

kompletterades med ytterligare en intervju som senare kom att hållas med Kompisprojektets 

idégrundare och projektsamordnare. Resultaten av dessa intervjuer kommer att redovisas 

nedan. 

 

Intervju med projektledaren för Kompisprojektet 
Vi valde att intervjua projektledaren gällande hans arbetsuppgifter, projektets utformning, 

resurser samt uppföljning av matchningen mellan frivilliga guider och nyanlända. 

Projektledaren inledde intervjun med att förklara att han handhar det administrativa inom 

projektet såsom marknadsföringen, projektets informationsflöde, matchningen mellan 

nyanlända och frivilliga guider och kontakten med samtliga deltagare. Därefter förklarade han 

att projektet många gånger saknar de resurser som krävs för att kunna utvecklas till något 

större. Projektledaren betonade vikten av att ha tillgång till en egen lokal att vistas i då de i 

dagsläget delar lokal med andra verksamheter inom Röda Korset. Han poängterade att de 

administrativa sysslorna upptar mycket av den tid som egentligen är avsatt till fältarbete. Det 

vill säga den tid då han egentligen borde vara ute hos föreningar och institutioner för att 
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informera om Kompisprojektet. Önskemål om fler anställda medarbetare uttrycktes därför av 

projektledaren för att på så sätt kunna upprätthålla en god kvalité. Genom fler anställda skulle 

således projektet kunna utökas, nå ut till fler intressenter och således skulle kunna resultera i 

att projektet därigenom blev mer omtalat och uppmärksammat.  

 

Projektledaren förklarade att han matchar frivilliga guider och nyanlända genom en 

anmälningsblankett som både respektive parter fyllt i under en intervju på Flyktingcentret. 

Han berättade att han matchar frivilliga guider och nyanlända genom flera kriterier såsom 

könsfördelning, ålder, språk, etnicitet och yrkesbakgrund. Därefter ringer han och bokar tid 

med respektive part för en träff med den utvalda matchkompisen på Flyktingcentret. Under 

denna träff medverkar projektledaren i bakgrunden och presenterar aktivitetsschemat som 

utformats i samarbete med Studiefrämjandet. Vidare belyser projektledaren komplikationerna 

med uppföljningsprocessen i kompisprojektet, stickprov görs via telefonsamtal och e-post 

men han menar att det inte går att följa upp alla deltagare med de nuvarande resurserna. Detta 

eftersom projektet baseras på frivillighet och att återkoppling till deltagarna därför inte krävs. 

 

Intervju med Kompisprojektets idégrundare och projektsamordnare 

Under en intervju med Röda Korsets projektsamordnare för Kompisprojektet ställdes frågor 

om projektets nuvarande brister för att genom dessa kontrollera om ytterligare faktorer utöver 

de som framkommit under fokusgrupperna i vår utvärdering kommit att påverka projektets 

fortsatta verksamhet. Företeelser såsom bristande kvalitetssäkring, 

implementeringsproblematik, bristfälliga resurser, ofullständigt informationsmaterial och 

otillfredsställande språkkunskaper, underskott av frivilliga guider, samarbeten samt 

uppföljning mellan frivillig guide och nyanlända kom att diskuteras. 

 

Projektsamordnaren meddelar att det inte funnits några kvalitetssäkringsmekanismer 

överhuvudtaget, han betonar vikten av behovet av en kontinuerlig processutvärdering och 

menar att vore önskvärt om en sådan genomlysning verkställdes en gång per halvår. 

Kompisprojektet skall enligt Röda Korsets projektbeskrivning dokumenteras och utvärderas 

löpande, utvärderingen skall utföras med tydlig akademisk IMER-anknytning4. Detta mål har 

uppfyllts genom att författarna till denna utvärdering studerat IMER med två olika 

inriktningar, sociologi samt statsvetenskap.  

                                                
4 Ett akademiskt vetenskapligt område. IMER står för Internationell Migration och Etniska Relationer och 
forskning bedrivs främst vid Linköpings Universitet, Malmö Högskola samt Södertörns Högskola i Stockholm. 
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Projektsamordnaren har också till uppgift att vara projektstöd till projektledaren, dessa träffas 

en gång per vecka för återrapportering. Under dessa möten har projektsamordnaren till uppgift 

att ordna med problemområden som kan ha uppstått under projektets gång för att således 

försöka motverka och organisera upp projektet till det bättre. Då veckorapporterna inte finns 

dokumenterade, eller åtminstone inte oss tillhandahållna, är detta inte något vi kunnat 

fastställa. Vi har inte heller fått tillgång till projektets måldokument, detta beror enligt 

projektsamordnaren på att målen är inkluderade i projektbeskrivningens syfte.  

Bristfälliga resurser åsyftar i detta fall på bristande personal och dålig ekonomi vilket i sin tur 

har fört med sig att projektet inte har kunnat organiseras på önskvärt sätt. Detta eftersom 

personalbrist och otillräcklig budget har försämrat projektets förutsättningar för att uppfylla 

de riktlinjer som från början utformats. Detta har lett till implementeringsproblematik.  

 

Han berättar vidare att projektets budget tidigare varit näst intill obefintlig. Projektet har nu 

utvecklats till Mentor till Mentor och kommit att ingå som ett delprojekt i Etablering 

Stockholm, därmed har det också blivit fullt finansierat av Stockholm Stad och resurserna har 

därmed utökats. Detta i sin tur har medverkat till att andra aspekter såsom skarpare riktlinjer 

samt tydlighet och ramverk tagits i beaktande och därmed kunnat utformas.  Genom 

samarbetet med Stockholm Stad har Mentor till Mentor-projektet fått en helt annan ekonomi 

vilket resulterat i att en projektledare kunnat anställas på heltid. Denne har stramat upp 

kriterierna för att få möjlighet att medverka som frivillig guide, intervjuer är inte längre 

tillräckliga, deltagarna måste numera genomgå Röda Korsets utbildningar för att få möjlighet 

att delta i projektet. Matchningen inom projektet Mentor till Mentor är dessutom yrkesbaserat, 

och har därför förändrats. Det handlar inte enbart om att ha en kompis utan är mer inriktat till 

att den nyanlända genom denna förändring snabbare skall etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Andra aspekter gällande projektets brister projektsamordnaren kom att beröra var kvalitén på 

projektets informationsmaterial. Han påpekade att den arabisktalande gruppen växer och att 

projektets informationsmaterial därmed behöver ses över. Enligt projektsamordnaren är 

språkkunskaperna inom organisationen är en barriär som utgör ett hinder för att kunna stärka 

banden mellan de nyanlända och Röda Korset. Eftersom flertalet av de nyanlända inte kan 

svenska språket tillräckligt väl vill organisationen kunna erbjuda informationsmaterialet på 

flera språk. Han berättar under intervjun att organisationen fått en bra kontakt i Jordanien 

vilken sysslar med Röda Korset kunskap, eftersom denne har skickat över sitt material till 

Röda Korset i Stockholm kan informationsmaterialet nu även lämnas på arabiska. Även en 
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engelsk översättning av samma material har tillhandahållits av organisationen från Jordanien 

vilken också kan erbjudas vid efterfrågan.  

 

Röda Korset samarbetar i Kompisprojektet med Studiefrämjandet, detta gör de genom att 

gemensamt utbilda frivilliga genom ledarskapsutbildningar och frivilligutbildningar. Utöver 

detta försöker de anordna gemensamma studiecirklar, utflykter och kulturarrangemang. Under 

senare tid har förslag om seminarier lyfts fram för att på så sätt utöka verksamheten. 

Projektsamordnaren framhåller dock att det är svårt för organisationen att nå ut till samtliga 

deltagare då de inte har möjlighet att skicka brev till samtliga. Istället har endast e-post 

skickats och svarsfrekvensen på dessa har varit låg. Projektsamordnaren berättar att Röda 

Korset inte heller har haft möjlighet att skapa en enskild hemsida för Kompisprojektet på 

grund av vissa interna regler om vad som gäller för externa möjligheter. Dessa regler är strikta 

och medför att förändringar är svåra att genomföra. Han förklarar vidare att Röda Korsets 

nuvarande hemsida är komplicerad, det är svårt för de nyanlända att hitta på hemsidan då det 

krävs många steg för att slutligen nå Kompisprojektet.  

 

Projektsamordnaren lyfter även upp problematiken gällande snedfördelningen mellan 

frivilliga guider och nyanlända. Då de nyanlända är överrepresenterade medför detta 

komplikationer som genomgående påverkar projektets syfte samt tillämpande. Detta genom 

att det dels tar längre tid att hitta en matchningskompis men det kan även påverka 

engagemanget och intresset från deltagarnas sida. Han förklarar vidare att det även råder ett 

underskott på män hos de frivilliga guiderna vilket resulterar i att nyanlända män har längre 

väntetid när de skall matchas med en kompis. Intervjun avslutas med frågor kring 

uppföljningen mellan nyanlända och frivilliga guider. Han berättar att de haft ambitioner om 

att ha en grundlig uppföljning genom telefonsamtal men att detta varit en ekonomisk fråga 

och att resurser därför inte funnits. Han framhåller vikten av projektets frivillighet men 

betonar också att denna är komplex då frivilligheten också bidrar till att träffarna inte sker 

under regelbunden basis. Projektsamordnaren föreslår tydliga direktiv vilka skulle kunna 

avhjälpa denna komplexitet. Han exemplifierar med att föreslå ett ramverk för träffarna 

mellan nyanlända och guider där de träffas två gånger per månad under sex månader. Detta 

skulle i sådant fall skrivas in i rollbeskrivningen.  
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Resultat av enkäten utskickad till deltagare i Kompisprojektet 

Vi har även haft till syfte att komplettera våra fokusgrupper med en enkät. Denna bestod av 

fyra korta frågor och skickades ut till deltagare vilka a via e-post. Frågorna syftade främst till 

att få en uppfattning om träffarna mellan nyanlända och frivilliga guider i Kompisprojektet 

men också till att ta reda på hur många av deltagarna som medverkat i de utbildningar 

Kompisprojektet har att erbjuda.  

 

Vi inledde därför enkäten med att ta reda på huruvida medverkan i Kompisprojektet utmynnat 

i att de behållit sin kontakt med sin matchade kompis.  
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Därefter ställdes en fråga om hur ofta respondenterna vanligtvis träffat sin matchade kompis 

per månad. 

 
 

 

 

Utöver detta ställdes en följdfråga om orsaker till varför denna kontakt eventuellt upphört. 

Övrigt inkluderar flytt, fel kön i matchningen och missnöje p.g.a. trög start samt dålig integration. 
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Avslutningsvis tillfrågade vi respondenterna hur många av dem som medverkat i några av de 

utbildningarna Röda Korset har att tillgå.  

 

 

Analys 

Analys av enkäten 

Träffarna 

43 procent av respondenterna har inte längre kontakt med sin matchkompis eller har endast 

sporadisk kontakt med denne, det vill säga matchparen träffas inte utan kontakt förekommer 

endast via telefonsamtal, SMS och e-post. Denna höga procentsats beror på tidsbrist som med 

sina 42 procent visat sig vara den dominerande orsaken till varför kontakten mellan frivilliga 

guider och nyanlända upphört. Dessutom påvisar enkätens svarsfrekvens att kontakten 

upphört på grund av att matchkompisen slutade att höra av sig, så var fallet i 33 procent. 

Utöver detta har 7 procent av respondenterna förlorat intresse för Kompisprojektet. Ovan 

nämnda faktorer till att kontakt mellan frivilliga guider och nyanlända upphört utgör en 

slutsumma på 82 procent vilket påvisar tydliga brister inom projektet. Behovet av uppföljning 

är därmed av stor vikt. Mer därtill visar detta på att yttrligare resurser för Kompisprojektet är 

nödvändiga för att projektet kontinuerligt kan utvärderas för att således upprätthålla en god 

kvalitet. 
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Under sammanställningen av resultaten från enkäten framkom att 37 procent av deltagarna 

träffar matchkompis färre än en gång i månaden. Denna höga procentsats tyder på att ett 

ramverk för antalet träffar i månaden bör vara eftersträvansvärt. Detta för det relationen 

mellan den frivilliga guiden och nyanlända skall stärkas så att den nyanländas förutsättningar 

för etablering i samhället ökar. Endast 9 procent träffar idag sin matchkompis två gånger i 

månaden, detta påvisar att detta är ett grundproblem i Kompisprojektets utformning som 

måste prioriteras om projektet skall fortgå och utvecklas. Därmed är ett ramverk för träffarnas 

struktur en nödvändighet så att relationen inte upphör. Som framkom under våra fokusgrupper 

var de flesta deltagarna missnöjda med sina träffar då de mestadels fikade med sin 

matchkompis. Eftersom många deltagare är i behov av något mer än nöjesträffar är det därför 

av vikt att dessa ramverk för träffarna också innefattar riktlinjer för vad den frivilliga och den 

nyanlända tillsammans kan åstadkomma.  

 

Utbildning 

Kompisprojektet erbjuder två utbildningar (Röda Korset kunskap samt Människor på flykt) 

vilka som ovan nämnt skapar gynnsammare förutsättningar för deltagandet i Kompisprojektet. 

Dessa kurser och utbildningar har hittills varit av frivillig karaktär. Resultaten av enkäten 

visar dock att endast 9 procent har ansökt om att delta i någon av dessa utbildningar. Därmed 

har 91 procent inte deltagit i någon utbildning, denna höga procentsats fastställer att 

utbildningarna därför bör vara obligatoriska. Detta har dock uppmärksammats sen tidigare 

och förändringar är därmed redan verkställda.   

 

Då projektet är tänkt att byta form kan det vara en god idé att kontakta tidigare deltagare, både 

frivilliga guider samt nyanlända för att erbjuda dem medverkan i Mentor till Mentor projektet. 

Då det råder brist på män medverkande män kan denna återanvändning bitvis avhjälpa detta 

underskott. De nyanlända som är omedvetna om projektets ändrade inriktning tillges då 

möjligheten att bli matchad efter yrke, därmed underlättar detta deras möjlighet att effektivare 

etablera sig på arbetsmarknaden. 
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Analys av fokusgrupperna 

Svenska Röda Korsets Mångfaldspolicy förklarar att: 
 

Mångfalden är en grundförutsättning för integration vilket vi förstår som relationer och samarbeten 

mellan människor med olika bakgrunder och med respekten för varandras olikheter. Det är inte 

olikheterna i sig utan samspelet mellan människor som gör mångfalden till en framgångsfaktor. 

 

Röda Korsets Kompisprojekt syftar till att tillvarata mångfalden, det vill säga att tillvarata de 

erfarenheter och kunskaper vilka människor från annan kultur besitter. Detta genom att 

människor med olika bakgrund samt redan etablerade svenskar ömsesidigt påverkar varandra 

genom gemensamma träffar. Projektets mål är att de nyanlända på detta sätt snabbare och 

bättre lär sig det svenska språket, den svenska kulturen. På detta sätt skall deltagarnas 

förutsättningar underlättas så att de på effektivare kan ta del av samhällets alla institutioner. 

Parallellt med detta är tanken att de redan etablerade svenskarna får lära sig mer om 

människor från andra kulturer. För att ta reda på om samspelen mellan nyanlända och 

frivilliga guider gjort mångfalden till en framgångsfaktor inom projektet har vi som tidigare 

nämnt undersökt detta genom olika tillvägagångssätt. Analysen av resultaten från 

fokusgrupperna, djupintervjuerna samt enkäten kommer nedan att presenteras. Utöver detta 

kommer förslag föreslås vilka kan gynna projektet och bidra till att Kompisprojektet utvecklas 

och förhoppningsvis förbättras. 

 

De frivilliga guidernas och nyanländas behov av Kompisprojektet 

Som framkom i fokusgrupperna medverkar de frivilliga guiderna under andra förutsättningar, 

deras förväntningar skiljer sig från de nyanländas. Deltagarnas olika förväntningar av sin 

medverkan i Kompisprojektet grundar sig på olika behov. De frivilliga guiderna ser 

engagemanget mer som en fritidssyssla samtidigt som de kan hjälpa någon. Dessa träffar 

utgör en liten del av de frivilliga guidernas liv medan projektets existens har en avgörande 

betydelse för de nyanlända. Detta eftersom deras medverkan i Kompisprojektet kan bidra till 

att underlätta deras etablering i samhället. Som framkom under fokusgrupperna med de 

nyanlända vågar de många gånger inte fråga sin matchade kompis bland annat att ses oftare, 

hjälp med det svenska språket, kurser och dylikt. Gällande behovet av att träffas mer hos de 

nyanlända bidrar detta till en beroenderelation där den nyanlända är i underläge och därför 

beroende av den frivilliga guidens insatser. Genom att de frivilliga guiderna ser detta som en 

fritidssysselsättning vill de ha en kravlös relation därmed är deltagandet i projektet på olika 

villkor. Eftersom de nyanlända är i så stort behov av den frivilliga guidens engagemang så 
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skapas en maktrelation där frivilliga guiden automatiskt är i överläge. Denna maktrelation 

medverkar till två avgörande följder gällande projektets avsikt. Genom att träffarna många 

gånger sker på villkor av de frivilliga guiderna blir de ömsesidiga behoven enbart ensidigt 

tillfredsställda. Utöver detta brister projektets syfte om ömsesidig påverkan mellan frivillig 

guide och nyanländ, dels genom att de inte ses tillräckligt ofta men likväl för att de inte utför 

aktiviteter vilka båda parter är i behov av. När de frivilliga guiderna föreslår att ses är tanken 

många gånger att de ska fika med sin matchkompis, detta är något de nyanlända ser som ett 

problem då de själva anser att det inte är särskilt gynnsamt för dem i längden. De nyanlända 

har under intervjuerna betonat vikten av mer utvecklande aktiviteter såsom besök på 

myndigheter och institutioner, hjälp med översättningar, läxor samt att hitta utbildningar och 

kurser som är anpassade efter deras behov. Även detta visar på att projektets förväntningar är 

av olika karaktär hos de nyanlända och de frivilliga guiderna. Eftersom de nyanlända har ett 

större behov av att ses regelbundet har valet av veckodag för träff ingen betydelse medan de 

frivilliga guiderna många gånger värderar sin tid på ett annat sätt. Här uppstår en viktig och 

komplex aspekt att ta i beaktande när dessa kompisrelationer analyseras i denna utvärdering, 

för en redan etablerad svensk har dennes liv redan formats av arbete, åtaganden och 

vardagliga bestyr. Utöver detta ett utvecklat socialt nätverk där man träffar vänner och 

bekanta, något som många nyanlända många gånger saknar. Här uppstår olika uppfattningar 

om värdet av ens fritid, den nutida urbana/stadsmänniskan lever oftast efter ett fullspäckat 

schema där samvaro en söndagseftermiddag är dyrbar för denne medan en nyanländ som inte 

har samma sociala liv inte finner en söndag mer värd än en tisdag. Detta stadsfenomen är 

något vi har haft i åtanke under vår analys av kompisrelationerna och skulle kunna avhjälpas 

genom att effektivisera tiden, planera och ha några förutbestämda aktiviteter för att öka 

förutsättningarna och minska missnöjet för de nyanlända. 

 

Behovsanalys 

Ytterligare förslag vore att innan matchningen upprätta en behovsanalys för de nyanlända, 

detta för att deras medverkan i Kompisprojektet skall vara så gynnsamt som möjligt. Vi 

föreslår att detta bör göras redan vid första mötet mellan en frivillig ledare från Röda Korsets 

Kompisprojekt och den nyanlända. Under detta möte och upprättande av behovsanalysen får 

den nyanlända framföra de förväntningar deras medverkan medför, utöver detta skall den 

nyanlända ge uttryck åt sina behov för deltagandet i Kompisprojektet, det vill säga sin 

målsättning som deltagare. Detta för att deltagandet skall bli mer individanpassad. Därefter 

skall en personlig utvecklingsplan utformas utifrån behovsanalysen. När en frivillig guide 
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senare valts ut som matchkompis till den nyanlända skall behovsanalysen presenteras för 

denne, detta så att den frivilliga guiden såldes kan ge sitt samtycke till att genomföra de 

aktiviteter vilka utformats i den nyanländas utvecklingsplan. Tanken är att 

utvecklingsaktiviteterna gemensamt skall utföras någon gång under den tid projektet löper, 

något den nyanlända och frivilliga guiden tillsammans beslutar om. Förhoppningen med detta 

förslag är att den ömsesidiga påverkan mellan nyanländ och frivillig guide på så sätt ökar. 

 

Nya former av matchning mellan frivilliga guider och nyanlända 

Matchningen var något som kom att diskuteras under samtliga fokusgrupper och åsikterna 

gick isär om vad som var viktigt att prioritera i matchningsprocessen, några respondenter 

menade att ålder var av vikt, andra ansåg att gemensamma intressen borde främjas, samtliga 

respondenter var angelägna om att geografiskt avstånd borde prioriteras då de betonade att 

relationen idag många gånger var ansträngd på grund av avståndet mellan kompisarna. Utöver 

detta var alla ense om att kemin var avgörande för att få en fungerande relation. Eftersom 

respondenternas åsikter skilde sig i vad som var av vikt när de skall matchas har vi ytterligare 

förslag vilka kan gynna Kompisprojektets framtida matchningsprocess. Dels borde träffarna 

på Flyktingcentret mellan frivilliga guider och nyanlända ske under annan form och utöver 

detta borde intresseanmälan för anmälan till deltagande i projektet förändras.  

 

Som tidigare nämnt går processen till enligt följande. Frivilliga guider och nyanlända som 

anmält sitt intresse blir uppringda och kallade på intervju med frivilliga ledare för 

Kompisprojektet, under denna intervju fylls även intresseanmälan i av deltagaren vilken 

senare utgör grunden i matchningen. Projektledaren handhar samtliga intresseanmälningarna 

och matchar frivilliga guider med nyanlända utifrån dessa underlag. Efter fyra till sex veckor 

kontaktar projektledaren frivilliga guiderna och de nyanlända för en matchträff på 

Flyktingcentret där de blir presenterade för sin utvalda matchkompis. Som projektledaren 

förklarat tidigare i djupintervjun matchas guiderna och de nyanlända utifrån kriterier såsom 

kön, ålder, språk, etnicitet, yrkesbakgrund. I och med detta prioriteras inte kemin eller det 

geografiska avståndet. För att kunna prioritera kemin har vi som ytterligare förslag att 

träffarna borde ske i form av speed dating eller mingel5. Tanken med mingelförslaget är att en 

träff skall hållas på Flyktingcentret där ett visst antal frivilliga guider och nyanlända minglar 

för att senare ha möjlighet att få önska två deltagare vilka de vill ha som matchkompisar. 

                                                
5Människor träffas och umgås med andra närvarande för att under småprat bekanta sig med varandra 
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Gällande speed datingförslaget samlas samtliga deltagare på Flyktingcentret för att sedan sitta 

ned i par (frivillig guide och nyanländ) och prata i cirka fem minuter. Därefter roterar dessa 

deltagare i rummet för att på så sätt ge samtliga möjligheten att lära känna sin potentiella 

matchkompis. Även i detta förslag är tanken att deltagare skall få möjlighet att välja två 

matchkompisar, dessa önskemål görs i deras tidigare nämnda intresseanmälan efter avslutad 

speed dating. Givetvis är vi medvetna om att inte alla önskemål om matchkompis kan 

uppfyllas eftersom vissa deltagare kan vara mer efterfrågade än andra. Om dessa förslag 

skulle implementeras skulle missnöjet gällande personkemin minska bland deltagare i 

Kompisprojektet. Genom att deltagarna själva har fått utse sin matchkompis bidrar det till att 

andra faktorer inte är av lika stor vikt som exempelvis geografiskt avstånd, gemensamma 

intressen, familjesituation eller ålder. Med dessa två förslag som utgångspunkt gynnas kemin 

och den ömsesidiga påverkan mellan frivillig guide och nyanländ ökar.  

 

Intresseanmälan 

Eftersom deltagarna har olika åsikter i vad de anser vara viktigt i matchningsprocessen har vi 

vidare förslag vilka kommer att behandla intresseanmälan. Vi har utformat fler rubriceringar i 

intresseanmälan för att effektivisera matchningen och underlätta det administrativa arbetet i 

matchningsprocessen. Detta skall också bidra till en överensstämmande matchning mellan 

frivillig guide och nyanländ.  De förändringar som utförts berör vem de önskar ha som 

matchkompis, hur ofta de vill träffas, vad de önskar/kan hjälpa sin matchkompis, 

språkkunskaper, vilket område eller yrke de nyanlända önskar att utvecklas mer inom, egna 

förväntningar på projektet samt vilka resultat deltagarna vill uppnå under sin medverkan. 

Även förvalda intressegenrer har skapats för att på så sätt förenkla intressematchningen.  

 

Baksidan av denna intresseanmälan har sedan tidigare en prioriteringslista, dock motsvarade 

inte denna lista de önskemål respondenterna under fokusgrupperna efterfrågat. I och med 

detta har vi vidareutvecklat denna prioriteringslista för att i ytterligare utsträckning minska 

missnöjet bland matchkompisar. Samtliga föreslagna förändringar i intresseanmälan bidrar till 

att medverkandet i Kompisprojektet blir mer individanpassad. (Se bilaga 8-9 för de 

nyutvecklade intresseanmälan). 
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Referensgrupper 

I dagens samhälle är sociala kontakter en nödvändighet då dessa nätverk ökar 

förutsättningarna att etableras på arbetsmarknaden och boendemarknaden. Sociala kontakter 

medverkar även till andra sociala förmåner och är därför av stor vikt att ha. Återkommande 

under fokusgrupp 2 och 3 betonades önskemål om att ha fler kompisar än en för att på så sätt 

öka deras sociala nätverk. Detta önskemål skulle kunna bistås genom ett förslag om att skapa 

referensgrupper redan under matchningsprocessen. Syftet med referensgrupperna är att 

deltagarna genom dessa ges möjlighet att umgås med fler deltagare än en. Genom dessa 

basgrupper får de med andra ord fler kompisar. Sammansättningen i varje referensgrupp 

skulle därigenom vara cirka tio matchpar, det vill säga fem frivilliga guider och fem 

nyanlända samt lika många män som kvinnor. Tanken är att deltagarna i referensgrupperna 

skall umgås i minst tre månader för att därefter träffa övriga deltagare i gruppen och byta 

kompis. Vill dock deltagarna fortsätta sitt umgänge med den första matchkompisen är det en 

vinst för projektet. Förhoppningen med dessa rotationer är att deltagarna på detta sätt skall få 

fler kompisar och därmed ett ökat socialt nätverk. Under den träff vilken sker efter tre 

månader skall en frivillig ledare från Kompisprojektet delta för att på så sätt fånga upp det 

som under fortlöpandet varit av belåtenhet samt det som varit av missnöje. Utöver detta kan 

deltagarna i referensgrupperna själva bestämma om att träffas om så önskas, något som också 

efterfrågades av respondenterna under fokusgrupperna. Hur formerna av träffarna struktureras 

upp får deltagarna själva besluta om. Dessa referensgrupper är till fördel för Kompisprojektet 

då de genom detta förslag underlättar uppföljningen av Kompisprojektets olika beståndsdelar. 

Exempelvis kan användandet av referensgrupperna underlätta attitydundersökningar, 

kvalitetssäkring, uppföljning, granskning samt undersöka huruvida projektets målsättning 

uppfylls. 

Analys av djupintervjuerna 

Bristfälliga resurser 

För att projektet skall kunna bli framgångsrikt krävs att det synliggörs. I dagsläget 

marknadsförs Kompisprojektet genom projektledaren vilken informerar om projektets 

existens genom studiebesök på Arbetsförmedlingar, föreningar och SFI-skolor. Detta är en 

svårhanterlig uppgift för projektledaren då detta arbete skall kombineras med andra 

administrativa uppgifter vilka är mycket tidskrävande. Projektet bör ytterligare lyftas fram 

genom fler studiebesök för att på så sätt nå ut till fler intressenter, exempelvis på högskolor, 

universitet och Komvux. På detta sätt skulle fler frivilliga guider kunna värvas då det för 
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närvarande råder ett underskott av dessa. Utöver detta skulle projektet kunna marknadsföras 

genom dessa besök. Synliggörandet av projektet, de administrativa göromålen, matchningen 

mellan frivilliga guider och nyanlända, projektets uppföljning i form av förbättringar och 

andra återkommande arbetsuppgifter bör därför fördelas över fler anställda. Detta är något 

Kompisprojektet för närvarande saknar resurser till i form av ekonomi och personal. Personal 

bör därför tillsättas vilka bör ha de egenskaper som krävs för att handha samtliga ovan 

nämnda arbetsuppgifter. Således skulle projektet synliggöras, utvecklas och förbättras. Det är 

av stor vikt att den personal vilken tillsätts får anställning då frivilliga ledares engagemang 

och arbetsinsatser nu är av frivillig karaktär. Anställd personal ger projektet ökad trygghet då 

anställdas insatser grundar sig i förpliktelser vilka ger utdelning i form av ersättning, det vill 

säga arbetsinkomst. 

 

För att Kompisprojektet skall kunna utvecklas och förbättras krävs egna lokaler då de i 

dagsläget delar lokal med andra frivilligverksamheter vilka Röda Korset handhar. Som 

tidigare nämnt har förslag framförts om mingelträffar, speed dating, referensgrupper, 

gruppträffar, för att detta skall kunna åstadkommas och genomföras krävs således egna 

lokaler. Utöver detta skulle matchningen såsom den sköts idag kunna hanteras i lugn och ro. 

Något som intresserade deltagare sannolikt finner nödvändigt för att känna sig trygga. 

 

Slutsatser 
Vår utvärdering syftade till att ta reda på huruvida Kompisprojektet lyckats med en ömsesidig 

påverkan mellan nyanländ och frivillig guide. Vi hade också för avsikt att granska projektet 

för att lyfta fram för – och nackdelar samt föreslå förbättringar vilka kan gynna projektet i 

framtiden. Vi har med hjälp av dokument och tidigare rapporter erhållna av Röda Korset, 

fokusgrupper, djupintervjuer samt en enkät kunnat fastslå att detta inte fungerat som tänkt. 

Detta beror på bristande resurser, otydliga ramverk för medverkan, vilket i sin tur beror på att 

deltagandet är av frivillig karaktär. Vi har även kunnat fastställa att detta mål skulle kunna 

uppnås om deltagandet från den nyanländas sida var mer individanpassat, detta eftersom 

deltagandet i dagsläget sker på olika villkor vilket resulterar i att den nyanlända hamnar i en 

beroenderelation. Våra föreslagna förändringar vilka kan gynna projektets utveckling tar sin 

början redan i matchningsprocessen. Detta då projektet är i behov av en ny intresseanmälan, 

sammansättning av referensgrupper samt upprättande av en behovsanalys vilken skall ligga 

till grund för en individanpassad utformad plan för deltagarens självförverkligande. Om 
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kemin mellan deltagare dessutom prioriterades skulle detta innebära att gemensamma 

intressen eller geografiskt avstånd inte var av lika stor vikt. Därmed skulle deltagaren inte 

heller ha lika svårt för att uttrycka de behov eller önskemål de har för sin matchkompis. 

Avslutningsvis har utvärderingen också visat på att behovet av uppföljning är en 

nödvändighet för att projektets målsättning om ömsesidig påverkan verkligen uppfylls. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Den 18 februari 2010 kom ett pressmeddelande från integrations- och 

jämställdhetsdepartementet där regeringen beslutat om en ny försöksverksamhet för 

nyanlända invandrare. Då det hittills tagit för långt för de nyanlända att integreras i det 

svenska samhället har Regeringen valt att göra reformer i de nyanländas introduktion. Dessa 

förändringar skall underlätta de nyanländas möjligheter att få ett bättre socialt nätverk och 

ytterligare sociala kontakter vilka skall gör det lättare att hitta ett arbete så att de kan försörja 

sig på egen hand. Denna reformering är tänkt att träda i kraft 1 december, 2010. Regeringen 

har utöver förändringar i introduktionen även beslutat om en försöksverksamhet med 

yrkesinriktat mentorskap. Tanken är att verksamheten skall medverka till möjligheter för de 

nyanlända att behålla den yrkesidentitet de skaffat sig i sina hemländer. Regeringen skall 

under de första 3 åren avsätta 15 miljoner kronor för att matcha den nyanlända med en mentor 

vars utbildning, yrke eller bransch motsvarar sin matchkompis. Således skall stöd fördelas till 

olika branschorganisationer, företagarföreningar och andra organisationer som vill vara med 

och anordna denna mentorskapsverksamhet. Kompisprojektet är inte beslutat om att ingå i 

dessa satsningar, dock kan vår utvärdering utgöra underlag för fortsatt forskning så att Röda 

Korsets projekt ”Mentor till Mentor” (vilken är en nyutveckling av Kompisprojektet) så 

småningom kan ingå i dessa regeringssatsningar. 
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Rekommendationer 
De förändringar vi i utvärderingen kommit att nämna hoppas vi kan medverka till att 

Kompisprojektets administrativa arbetsuppgifter underlättas. Utöver detta berör ytterligare 

förslag ändringar vilka genom implementering ökar den ömsesidiga påverkan mellan frivillig 

guide och nyanländ. Vi har därför valt att nedan tydligare nämna dessa förslag för att på så 

sätt underlätta läsningen och verkställandet av dessa rekommendationer. 

 

 

 Starta referensgrupper 

 Upprätta behovsanalyser för de nyanlända 

 Nya former av matchning mellan frivilliga guider och nyanlända genom 

exempelvis Speed dating och mingelträffar 

 Ordna gruppträffar 

 Effektivisering av deltagare, d.v.s. kontakta tidigare deltagare för möjlighet till 

medverkan i det nya projektet Mentor till Mentor 

 En ny intresseanmälan för både frivilliga guider och nyanlända 

 Marknadsföra Kompisprojektet genom fler studiebesök 

 Utökade resurser och möjligheter att anställa personal 

 Möjlighet att fördela administrativa arbetsuppgifter till annan personal 

 Tillgång till egen lokal 
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Bilagor           

Intervjuguide för de frivilliga guiderna.    Bilaga 1. 
 

Projektets uppbyggnad och genomförande 

Hur uppfattade ni informationen om projektets uppbyggnad och innehåll på Röda Korsets 

hemsida, i intervjuerna och i stegprocessen? 

Hade ni några förväntningar på projektet eller på er egen roll inom projektet?  

Motsvarade projektet era förväntningar? 

Känner ni att ni uppfyllt eventuella förväntningar projektet har haft på er?  

Hur upplevde ni de frivilliga ledarnas samt projektledarens engagemang och delaktighet? 

 

Medverkandet i projektet 

Känner ni att ert deltagande i projektet bidragit till förändring gällande integrationsprocessen? 

Hur känner ni att er roll som guide har varit? 

Hade ni önskat att relationen mellan guiderna och de nyanlända varit annorlunda?  

Hur ofta har ni träffat den nyanlända per månad?  

Beskriv en typisk träff med en nyanländ? 

Har ni kontakt med er nyanlända idag? 

Har behoven av träffarna varit ömsesidiga? 

Har integrationsprocessen varit ömsesidig? 

Har det uppstått några komplikationer under träffarna? Hur har dessa i sådant fall yttrat sig? 

Har ni varit nöjda med er insats som guide i projektet?  

Har projektet bidragit till några nya lärdomar? 

 

Positivt och negativt med projektet samt förslag till förändring 

Har ni under deltagandet känt att något saknats? 

Har alla era behov varit tillgodosedda? 

Har ni några eventuella förslag till förändringar vilka kan påverka projektets genomförande? 

Vad har varit bra/dåligt med projektet under dess genomförande? 

Vilka förändringar skulle kunna göras för att förbättra projektet? 

 

Avslutande fråga 

Vad anser ni om att guiderna träffas så här i grupp och pratar om projektet? 
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Intervjuguide för de nyanlända      Bilaga 2. 
 

Projektets uppbyggnad och genomförande 

Hur kom ni i kontakt med kompisprojektet? 

Vad fick ni för information om projektet från Röda Korset?  

Varför ville ni gå med i projektet?  

Vad hade ni för förväntningar på er själva, projektet eller er matchkompis? 

Blev det som ni hade tänkt er?  

Vad tyckte ni om de frivilliga ledarna för projektet? 

 

Medverkandet i projektet 

Vad har Kompisprojektet betytt för er? 

Har ni kontakt med er kompis idag? 

Känner ni att ni lärt er något nytt under era möten med er kompis? 

Hur ofta har ni träffat er kompis per månad? 

Beskriv en typisk träff med er kompis? 

Har ni besökt några arbetsplatser eller myndigheter under era träffar?  

(Vilka ställen? Hur många gånger? Vems idé var det?) 

Vem av er har föreslagit att ses? 

Tror ni att ni att er kompis lärt sig något av er genom era möten? 

Har det uppstått några problem under era träffar?  

Hade ni önskat att kompisrelationen hade varit på något annat sätt?  

 

Positivt och negativt med projektet samt förslag till förändring 

Har ni under projektets gång känt att något har saknats? 

Har ni gått utbildningar eller kurser som Kompisprojektet erbjudit? 

Vad har varit bra och dåligt med projektet? 

Finns det något ni tycker skulle kunna förändras för att projektet skulle bli bättre? 

 

Avslutande fråga 

Vad anser ni om att träffas så här i grupp och prata om projektet? 
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Intervjuguide projektledaren för Kompisprojektet  Bilaga 3. 
 

Vad är din titel? Utbildning? Arbetsuppgifter? 

Berätta om Kompisprojektet och dess utveckling 

Hur har ni värvat deltagare till Kompisprojektet? 

Samarbetar Kompisprojektet med andra aktörer?(vilka aktörer och vad är deras funktion?) 

Hur ser Kompisprojektets kvalitetssäkring ut? 

Enligt informationen är kurser obligatoriska, hur många (ungefärligt) procent har sammanlagt 

gått denna kurs? 

Hur många (frivilliga ledare samt deltagare) har uppskattningsvis deltagit i Kompisprojektets 

utbildningar och kurser? 

Finns det några seminarier för detta projekt? Om ja -> Hur ofta? När går kurserna? 

Hur ser projektets marknadsföring ut? 

Tror du att Kompisprojektet lyckas uppfylla den eftersträvade ömsesidiga påverkan mellan 

den nyanlända och guiden? 

Hur ofta bör de träffas för att detta skall åstadkommas? 

Finns det möjlighet att ha fler kompisar än en? 

Finns det negativa och positiva effekter med deltagandets frivillighet? 

Vilka är projektets negativa och positiva sidor? 

Hur skulle du önska att projektet såg ut? 

Förslag till förbättringar? 
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Intervjuguide projektsamordnaren för Kompisprojektet Bilaga 4. 
 

Vad är din titel? Arbetsuppgifter? 

Berätta om Kompisprojektet och dess utveckling 

Samarbetar Kompisprojektet med andra aktörer?(vilka aktörer och vad är deras funktion?) 

Hur många (frivilliga ledare samt deltagare) har uppskattningsvis deltagit i Kompisprojektets 

utbildningar och kurser? 

Finns det några seminarier för detta projekt? Om ja -> Hur ofta? När går kurserna? 

Hur använder Kompisprojektet informationsmaterialet och hur ser det ut? Vilka språk? 

Berätta om projektets resurser. 

Hur ser projektets marknadsföring ut? 

Hur ser Kompisprojektets kvalitetssäkring ut? 

Hur skulle du önska att projektet såg ut? 

Tror du att Kompisprojektet lyckas uppfylla den eftersträvade ömsesidiga påverkan mellan 

den nyanlända och guiden? 

Hur ofta bör de träffas för att detta skall åstadkommas? 

Finns det möjlighet att ha fler kompisar än en? 

Finns det negativa och positiva effekter med deltagandets frivillighet? 

Vilka är projektets negativa och positiva sidor? 

Vad skulle kunna göras bättre? Några förslag? 
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Enkät         Bilaga 5. 
 
 
 
 
Frågor vilka ställdes till samtliga deltagare i Kompisprojektet via e-post: 

 

1. Har du kontakt med din matchade kompis idag? 

2. Vad beror eventuell avslutad kontakt på? 

3. Hur ofta träffads ni per månad? 

4. Har du genomgått någon av utbildningarna ”Röda Korset kunskap” eller ”Människor 

på flykt” som Kompisprojektet erbjuder? 
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Konfidentialitetsavtal       Bilaga 6. 
 

 

 

Konfidentialitetsavtal 

Utvärderingens primära syfte är att utföra en attitydundersökning för Röda Korsets 

Kompisprojekt, denna undersökning skall genomföras genom guiders respektive nyanländas 

upplevelser, åsikter samt attityder gentemot projektet i fokusgrupper (gruppintervjuer). Under 

fokusgruppernas gång kommer endast frågor som berör projektet beröras, frågor utöver 

projektets kvalité kommer inte att vara relevanta.  

Intervjun (fokusgruppen) skall spelas in men materialet kommer raderas efter 

undersökningens genererade resultat. Detta intyg garanterar också konfidentialitet, 

konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna 

inte kommer att redovisas. Denna garanterade konfidentialitet ges genom att undersökare 

fingerar undersökningspersonernas namn, ålder samt den period de blivit ihopmatchade med 

sin matchkompis. Deltagandet i utvärderingen är frivillig och undersökningspersonerna har 

rätt att avbryta sin medverkan. Det finns inga risker med att delta i denna utvärdering utan 

deltagandet har endast till syfte att bidra till en godare utveckling av projektet.  

 

 

 

 

__________________________________ Ishtar Touailat, utvärderare. 

 

 

 

__________________________________Vanja Bergström, utvärderare 
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Respondenternas samtycke      Bilaga 7. 
 
 
 

Samtyckesavtal 

Härmed medger jag mitt samtycke till min frivilliga medverkan av utvärderingen av 

Kompisprojektet. Jag godkänner att intervjun spelas in på band för att sedan raderas efter 

genererat resultat. Jag har blivit informerad om undersökningens syfte, metod samt är 

medveten om att jag har rätt att avbryta min medverkan när jag vill. Jag har också i förväg 

informerats om att intervjufrågor som kommer att ställas enbart berör projektets kvalitet 

utifrån mina egna upplevelser och åsikter. Jag medverkar i denna undersökning förutsatt att 

mina personuppgifter, ålder samt matchperiod fingeras. 

 

 

 

 

___________________________Undertecknande av deltagare 
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Nya intresseanmälan (fram - och baksida)    Bilaga 8. 
 
Intresseanmälan - nyanländ      Datum_____________ 
 
         Kvinna  Man 
                    !      ! 

 
Namn____________________________________________________________________ 

Personnummer_____________________________________________________________ 

Adress____________________________________________________________________ 

Telefon___________________________________________________________________ 

E-post____________________________________________________________________ 

Modersmål_________________________________________________________________ 

Språkkunskaper_____________________________________________________________ 

Familj/Barn_________________________________________________________________ 

Sysselsättning_______________________________________________________________ 

Utbildning__________________________________________________________________ 

Yrke_______________________________________________________________________ 

Arbetslivserfarenhet___________________________________________________________ 

Intressen: 
 

Musik          Dans             Konst    Design          Hantverk 
  !              !                 !            !               ! 
 
Böcker          Film          Promenader  Shopping         Sport/Idrott 
  !             !                !       !              ! 
 
Matlagning         Café          Restaurang  Museum          Resor 
  !              !                 !          !              ! 
 
Internet       Skönhet   Hälsa    Familjeliv         Språk 
  !              !                 !            !              ! 
 
Samhälle        Teknik   Natur   Ekonomi         Religion 
   !           !                 !        !               ! 
 

 
Övrigt______________________________________________________________________ 
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Jag önskar/kan träffa min kompis______2 ggr/mån   3ggr/mån mer än 3 ggr/mån 

      !                !               ! 

 

Mina förväntningar på projektet_________________________________________________ 

 

Jag behöver hjälp/stöd med____________________________________________________ 

 

För att uppnå resultat behövs___________________________________________________ 

 

Inom detta yrke vill jag utvecklas________________________________________________ 

 

 

Prioriteringslista 1- 7 

___ Familjesituation 

___ Ålder 

___ Intressen 

___ Boende 

___ Tid till träffar 

___ Yrke 

___ Övrigt 

 

 

 

Jag önskar bli kompis med: 

 

Namn 1_____________________________________________________________________ 

 

Namn 2_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Intervjuarens kommentar_______________________________________________________ 
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Nya intresseanmälan (fram - och baksida)    Bilaga 9. 
 
Intresseanmälan – frivillig guide     Datum_____________

        
Kvinna   Man 

    !    ! 
 
Namn_____________________________________________________________________ 

Personnummer______________________________________________________________ 

Adress_____________________________________________________________________ 

Telefon____________________________________________________________________ 

E-post_____________________________________________________________________ 

Referens____________________________________________________________________ 

Språkkunskaper______________________________________________________________ 

Familj/Barn_________________________________________________________________ 

Sysselsättning_______________________________________________________________ 

Utbildning__________________________________________________________________ 

Yrke_______________________________________________________________________ 

Arbetslivserfarenhet___________________________________________________________ 

Intressen: 
 

Musik          Dans             Konst    Design          Hantverk 
  !              !                 !            !               ! 
 
Böcker          Film          Promenader  Shopping         Sport/Idrott 
  !             !                !       !              ! 
 
Matlagning         Café          Restaurang  Museum          Resor 
  !              !                 !          !              ! 
 
Internet       Skönhet   Hälsa    Familjeliv         Språk 
  !              !                 !            !              ! 
 
Samhälle        Teknik   Natur   Ekonomi         Religion 
  !           !                 !        !               ! 
 

 
Övrigt______________________________________________________________________ 
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Jag önskar/kan träffa min kompis______2 ggr/mån   3ggr/mån mer än 3 ggr/mån 

      !                !              ! 

 

Mina förväntningar på projektet_________________________________________________ 

 

Jag kan erbjuda hjälp/stöd med__________________________________________________ 

 

Övrigt______________________________________________________________________ 

 

 

Prioriteringslista 1- 7 

___ Familjesituation 

___ Ålder 

___ Intressen 

___ Boende 

___ Tid till träffar 

___ Yrke 

___ Övrigt 

 

 

 

Jag önskar bli kompis med: 

 

Namn 1_____________________________________________________________________ 

 

Namn 2_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Intervjuarens kommentar_______________________________________________________ 


