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Så mycket mer än bara    en måltid
kor ska göra något handgripligt i stäl-
let, säger Ebba Åkerman och poängte-
rar att det inte handlar om att göra nå-
gon en tjänst utan att det är en möjlig-
het för såväl värd som gäster.

– Det är ett ömsesidigt samspel där 
båda parter får ut något. Varje gång jag 
själv har bjudit eller varit gäst på en 
middag har jag en varm känsla i brös-
tet. Många av deltagarna beskriver sam-
ma sak.

Sällskapet i Mälarhöjden har precis av-
slutat sin risotto och låter sig väl sma-
ka av Annas chokladbollar. Trots att fa-
miljerna aldrig tidigare har träffats fly-
ter samtalet lätt. Gabreal och Rain, som 
kom till Sverige 2015, samtalar med kväl-
lens värdpar medan sexåriga Youneal 
tumlar runt på golvet med valpen Wil-
ma. Döttrarna, som först närmade sig 
varandra lite tveksamt, har på Sagas ini-
tiativ gått upp till tjejernas rum och bör-
jat spela spel.

Kvällens samtal växlar mellan allvar-

LIVSSTIL
God mat, mycket skratt och en del allvar. Men 
framför allt träning i att tala svenska. Vi hängde 
med när familjen Chaabo från Syrien åt middag hos 
Wikfalks i Mälarhöjden, på initiativ av Invitations-
departementet.
Det doftar härligt från de ångande gry-
torna där Martin Wikfalk står och rör 
i svamprisotton. Vid köksön står hans 
fru Anna och förbereder kvällens dess-
ert, rawfoodbollar rullade i kakao. Åtta-
åriga Simone smyger förbi pappa vid 
kastrullerna och norpar åt sig en bröd-
bit. Runt benen snurrar familjens yngs-
ta medlem, labradorvalpen Wilma, glatt 
viftande på svansen.

I kväll vankas det bjudmiddag hos 
familjen Wikfalk i Mälarhöjden. Under 
de färgglada vimplarna i vardagsrum-
met dukar tolvåriga Saga upp för åtta 
personer.

– Vilket land kommer de ifrån nu 
igen?

Simone vänder sig till Anna som berät-
tar att kvällens gäster kommer från Syri-
en. Det är första gången familjerna träf-
fas och Simone kikar spänt ut genom 
köksfönstret när Gabreal, Rain och bar-
nen Marteala, åtta år, och Youneal, sex 
år, kör in på uppfarten.

– Jag hörde talas om Invitationsdepar-
tementet via en vän och tänkte direkt att 
det var en fantastisk idé. Vi anmälde vårt 
intresse och detta är vår andra middag, 
säger Martin Wikfalk.

Invitationsdepartementet är ett ide-
ellt initiativ som grundades 2014 av 
Ebba Åkerman.

– Jag var lärarvikarie på SFI, svenska 
för invandrare, och slogs av hur få elev-
er som kände någon som talade flytan-
de svenska. Men hur ska man bli bättre 
på språket om man aldrig får prata det? 
Eftersom jag själv ofta blev hembjuden 
till mina elever tänkte jag att vi svensk-
ar borde kunna göra samma sak. Så jag 
startade Invitationsdepartementet,  
 säger Ebba Åkerman.

Organisationen för samman männis-
kor som vill bli bättre på svenska med 
människor som talar språket flytande. 
Via hemsidan ätmiddag.se anmäler sig 
de som vill bjuda på middag. Gästerna 
hittar Ebba och hennes kollegor främst 
på SFI, där de ser till att matcha värd och 
gäst, till exempel barnfamilj med barn-
familj.

– Det går ju faktiskt inte att lajka sig 
till ett bättre samhälle. Vi vill att männis-

"
 Det 
går ju 

faktiskt inte 
att lajka sig 
till ett bättre 
samhälle.  
Vi vill att 
människor 
ska göra 
något hand-
gripligt  
i stället.

Ebba Åkerman,  
grundare

Samtal. Familjerna Wikfalk och Chaabo möttes en kväll på initiativ av Invitationsdepartementet. Foto: Christine Olsson/TT
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Så mycket mer än bara    en måltid

Invitationsdepartementet
M Invitationsdepartementet är en 
 ideell organisation som för samman 
 människor som vill träna svenska med 
dem som talar flytande. Allt sker över 
en hemlagad middag. Tanken är att 

 arbeta mot utanförskap och främlings-
fientlighet genom att vara välkomnande 
och inkluderande. 
MLäs mer på ätmiddag.se och 
 invitationsdepartementet.se

liga ämnen som flykten från Syrien, 
krossade framtidsdrömmar och sakna-
den efter dem som blivit kvar, men ock-
så om vardagliga ting som skolan och fa-
miljens planer för livet i Sverige.

– Jag älskade mitt land och ville verk-
ligen inte emigrera, men kriget tving-
ade oss. Vi valde att fly till Sverige efter-
som det är ett bra land, och jag kommet 
att kämpa för att arbeta som lärare även 
här, säger Gabreal på fullt begriplig men 
ibland lite stapplande svenska. Han har 
20 års erfarenhet som fysik-, matema-
tik- och kemilärare och drev ett privat 
utbildningsinstitut i Syrien.

– Vi har gått snabbspåret för lärare på 
Stockholms universitet, berättar Rain, 
som är engelsklärare i grunden, älskar 
språk och har lärt sig svenska snabbt.

När Gabreal inte hittar orden fyller Rain 
i. Drömmen är att jobba som tolk i fram-
tiden. Men familjens främste tolk är än 
så länge sexåriga Youneal.

– Han var bara fyra när vi kom hit och 
pratade inte så mycket då, men nu pra-
tar han både flytande svenska och ara-
biska. Han brukar hjälpa både oss och 
fröknarna i skolan att översätta, säger 
Rain stolt.

Vid halv tio är det dags att bryta upp. 
Familjen Chaabo tackar och lovar att 
bjuda tillbaka. Youneal har svårt att sli-
ta sig från Wilma och säger att han ock-
så vill ha en hund.

Ebba Åkerman berättar att cirka 23 pro-
cent brukar ses igen.

– Men det är absolut inget krav. Vill 
man bara bjuda eller gå en gång är det 
helt okej. Det härliga är att 96 procent av 
gästerna säger att de känner sig mer väl-
komna i Sverige efter en enda middag.

Gabreal och Rain instämmer:
– Det var jättetrevligt och framför 

allt bra för oss att få möjlighet att  prata 
svenska och lära oss mer om svensk 
kultur och tradition. Det gör man bäst 
i verkligheten, inte i skolan. Och det  

är viktigt för att integreras i samhället.
Kvällens värdpar är också nöjda.
– Det var väldigt enkelt och vi hade 

massor att prata om, säger Anna. Jag 
kunde verkligen identifiera mig med 
Gabreal och Rain när de berättade hur 
de hade levt i Syrien, före kriget. Det 
blev så starkt samtidigt som det ger ett 
 perspektiv. Det är lätt att samla alla som 
kommer hit under etiketten ”invandra-
re” när det i själva verket finns så många 
olika människoöden och bakgrunder.

Martin håller med:
– I stället för att klaga på att integra-

tionen är dålig kan man faktiskt bidra 
på ett enkelt men bra sätt. Dessutom 
är det otroligt givande att träffa män-
niskor från andra kulturer. Jag hoppas  
att vi har sått ett frö hos våra barn  
och väckt deras intresse och en nyfi-
kenhet på människor från andra län-
der. (TT)

Karin Cedronius

Foto: Christine Olsson/TT

Mat och mys. Invitationsdepartementet är ett ideellt initiativ som går ut på att 
över en middag föra samman personer som vill bli bättre på svenska med de som 
pratar flytande svenska.

Bra idé. Jag hörde talas om Invitationsdepartementet via en vän och tänkte direkt 
att det var en fantastisk idé. Vi anmälde vårt intresse och detta är vår andra mid-
dag”, säger Martin Wikfalk medan han tillagar svamprisotto.

Andra initiativ för ökad integration
MKompis Sverige – kompissverige.se.
MKulturkompis – kulturkompis.nu.
MKompisbyrån – kompisbyran.se.

MSvenska med baby – svenskamed-
baby.se.
MYrkesdörren – yrkesdorren.se.


