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Abstract:                            The purpose of this thesis was to investigate the  

phenomenon language café, an activity that is held in public 

libraries into which anyone is welcome who wants to 

practice their skills in Swedish, and see how this can be put 

in relation to integration. To reach the purpose we developed 

two research-questions; What does the language café fulfill 

for its participants? and How can the language café 

contribute to the promotion of integration? The study is 

based on semi-structured interviews with seven participants 

from language cafés. The theory used to analyze the results 

from the interviews is the Swedish sociologist José Alberto 

Diaz theory about the integration process which can be 

divided into seven dimensions. The findings of the thesis 

were that the language café can fill the function as a place to 

Speak Swedish, for Community-information, a place to meet 

and a place for trust and self-confidence. This can promote 

the integration process by being a place where people in 

need of language training can practice their skills in 

Swedish. It is also working as a meeting place, where one 

can integrate with other people and other cultures.  
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1. Inledning 
 

Språkcafé. För dig som vill träffa nya människor och träna på att tala 

svenska. (Biskopsgårdens biblioteks hemsida 2012). 
 

Citatet ovan är ett typiskt exempel på hur det brukar se ut på biblioteks hemsidor som 

välkomnar till språkcaféer. Det är också språkcaféer som vi har valt att fördjupa oss i 

med denna studie. Under de tre år som vi har studerat på Bibliotekshögskolan i Borås 

har innehållet ofta vidrört det faktum att folkbibliotek är mer än bara 

litteraturförmedling. Inom Biblioteks – och informationsvetenskap (hädanefter benämnt 

BoI) har mycket forskning bedrivits om folkbibliotekets roll i samhället, dess roll för 

demokrati, dess funktion som mötesplats samt dess betydelse för integration. 

Bibliotekets roll som mötesplats och hur detta gynnar integration diskuteras bland annat 

av Ragnar Audunson som menar att folkbiblioteket är en lågintensiv mötesplats, som 

kan främja integration och mångkulturalism (Audunson 2005). Tanken om 

folkbiblioteket som integrationsfrämjande mötesplats förekommer även i 

biblioteksplaner: 

 
Folkbiblioteken ska fungera som mötesplatser för människor med 

olika bakgrund i syfte att främja integrationen i samhället. (Göteborgs 

stad, Stadskansliets förslag till biblioteksplan 2011 s. 4).  

 

Det är också här som vi tar avstamp med denna studie. Vi har valt att göra ett nedslag i 

språkcaféer på folkbibliotek i Sverige, vars främsta syfte är att låta folk komma dit för 

att öva på sin svenska. Att på ett avslappnat vis över en kopp kaffe föra ett samtal vars 

syfte skall vara att förbättra det språk som skall göra det möjligt att integreras in i det 

samhälle som man lever i.  

 

I Bibliotekslagen finns en paragraf som många gånger har använts när man i forskning 

inom BoI har talat om bibliotekets roll för integration. Likaså väljer vi att ta upp den 

här:  
 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 

funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom 

att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 
anpassade till dessa gruppers behov. (SFS 1996:1596)   

 

Den språkcaféverksamhet som förekommer på folkbibliotek kan ses som ett led i den 

”särskilda uppmärksamhet” som skall ges. I detta fall kan då minoriteten som skall 

ägnas särskild uppmärksamhet vara invandrare som vill öva sin svenska, vilket är ett av 

språkcaféets huvudsakliga syften. Hur denna ”särskilda uppmärksamhet” ägnas åt de 

olika grupperna verkar dock skilja sig åt. Somliga folkbibliotek bedriver språkcaféer, 

andra inte, men det är inget bibliotek som måste bedriva språkcaféverksamhet då det 

inte är någon specifik lag som säger att ett folkbibliotek bör anordna språkcafé. Vad 

lagen säger är att litteratur på andra språk än svenska skall finnas. Däremot skulle det 

”bl.a. genom att” som står skrivet i 8§ kunna vara just språkcaféverksamhet. Språkcafé 

är någonting utöver den ordinarie biblioteksverksamheten och utöver den 

litteraturförmedling som nämns i lagen.  
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Vi menar att det är relevant att ta reda på vad språkcaféet har för betydelse för dess 

deltagare, då detta kan betraktas som motiv för folkbibliotek att bedriva språkcaféer. Då 

biblioteket i grund och botten är till för användarna och blivande användare så är det 

också viktigt att veta vad dessa användare anser om den verksamhet som bedrivs, 

eftersom att planering och utveckling av biblioteksverksamhet är någonting som 

grundar sig i användarnas behov. 

  

1.1 Problemformulering 
 

Svensk Biblioteksförening (2008) inleder sin rapport Framgångsrikt, men förbisett. Om 

bibliotekets betydelse för integration med följande ord:   
 

Biblioteken är viktiga i ett integrationsperspektiv. De är fungerande 

mötesplatser; i det alltmer segregerade svenska samhället är 

biblioteket till och med en av få offentliga platser där människor med 
olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt. Biblioteket är en plats 

där nyanlända invandrare kan skaffa sig kunskaper om det svenska 

samhället.(Svensk Biblioteksförening 2008, s. 5)  

 

Här påvisas bibliotekets integrationsfrämjande roll. Liksom det är intressant att 

diskutera folkbibliotekets roll för integration så är det även intressant att diskutera 

språkcaféet och dess roll på ett liknande sätt. Vi frågar oss med vår studie om 

språkcaféet kan vara en av dessa platser som kan främja integration. Frågan är dock hur. 

Med tanke på det fokus som läggs på folkbibliotekets integrationsfrämjande roll, och då 

språket är en betydande del av integration, så borde det finnas ett intresse för just 

språkcafé, vilket uppenbarar sig i att språkcafé är en verksamhet som förekommer på ett 

flertal folkbibliotek runt om i Sverige. Dock råder det brist på forskning kring denna 

verksamhet och den forskning som vi har funnit behandlar folkbiblioteket och dess roll i 

samhället och dess roll för integration. Språkcaféverksamheten har då ibland nämnts 

som en del av detta, men då mest i förbifarten. Det har inte gåtts djupare in på ämnet 

och framförallt inte ur ett användarperspektiv. Språkcaféet, liksom all annan 

biblioteksverksamhet, är till för just dess användare. Det är därmed deras behov av och 

tankar kring verksamheten som bibliotekets personal bör utgå ifrån när de planerar sin 

verksamhet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse språkcaféer på svenska, på 

folkbibliotek i Sverige, har för dess deltagare och huruvida detta kan främja deltagarnas 

integrationsprocess. Syftet uppnås med hjälp av följande forskningsfrågor: 

 

 Vilka funktioner fyller språkcaféet för dess deltagare?  

 

Utifrån respondenternas svar på denna fråga ämnar vi därefter att även söka svar på 

följande fråga: 

 

 Hur kan språkcaféet främja integration? 
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2. Litteraturgenomgång & tidigare forskning 
 

Två genomgående teman, vilka belyser vår studie väl, går att identifiera i den forskning 

som bedrivs inom BoI. Dels är bibliotekets roll i samhället viktigt i sammanhanget, och 

dels biblioteket roll för integration. Av denna anledning har vi därför valt att presentera 

vår litteraturgenomgång utifrån dessa teman. Slutligen leder detta fram till en 

genomgång av vad som specifikt har skrivits om språkcaféverksamhet. 

2.1 Bibliotekets roll i samhället 
 

1994 utkom rapporten Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling, skriven av 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen. Det är en många gånger citerad och 

refererad rapport; framförallt är det den välkända modellen över det lokala 

folkbibliotekets roll i lokalsamhället som det resonerats kring. Då vi i vårt 

diskussionsavsnitt vill diskutera språkcaféets plats i samhället, i förhållande till 

bibliotekets plats i samhället så anser vi modellen vara relevant för vår studie då den på 

ett mycket konkret sätt målar upp de funktioner som biblioteket kan fylla för dess 

användare i lokalsamhället:  

 Informationscenter, vilket handlar om förmedling av samhällsinformation, 

turistinformation, referensservice etc. Detta till såväl institutioner som till den 

enskilda individen. 

 Kulturcenter, där biblioteket agerar som ram för konst och kulturella 

upplevelser. Här satsar man på arrangemang av olika slag såsom utställningar, 

verkstäder, replokaler etc. 

 Socialcenter, där biblioteket blir vårt vardagsrum och agerar som ram för 

människans sociala vardag. Här placeras bl.a. rådgivning och uppsökande 

verksamhet. 

 Kunskapscenter, i vilket bildning och utbildning är i fokus. (Andersson & Skot-

Hansen 1994, s. 19) 

Vad Andersson & Skot-Hansen understryker vad gäller denna indelning är att dessa 

roller inte bör ses som helt entydiga och definitiva utan snarare som att de oftast flyter 

in i varandra. Folkbiblioteket anpassas efter lokalsamhället och därmed kan bibliotek se 

väldigt varierande ut (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.10-19). 

 

För personer som inte har svenska som modersmål har bibliotekets roll som förmedlare 

av samhällsinformation en viktig betydelse. Detta tar bland annat Claus Karlsson upp i 

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige (2006 s. 67).  

Att biblioteket skall tillgodose dess användare med information berörs även i Unescos 

Folkbiblioteksmanifest: ”Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla 

slag av kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare.” (Ur Unescos 

Folkbiblioteksmanifest 1994 s. 17).  

Mikael Stigendal diskuterar vilka funktioner i samhället som folkbiblioteket bör fylla 

förutom den klassiska rollen som litteraturförmedlare och via samtal med 

bibliotekspersonal har den allmänna uppfattningen varit att biblioteket är en viktig 
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mötesplats (Stigendal 2008 s. 17). Stigendal menar att biblioteksbesök innebär en 

otvungen delaktighet, där ett icke-deltagande inte får några följder, till skillnad från 

verksamheter där det ställs krav på delaktighet. Denna otvungenhet och kravlöshet 

menar han kan vara bidragande till att folk motiveras att gå till biblioteket (Stigendal 

2008 s. 69). Liknande tankar om biblioteket som mötesplats tas upp av Audunson. 

Audunson menar att folkbiblioteket är en av de få mångkulturella mötesplatser som 

finns kvar (Audunson 2005, s. 437). Han diskuterar folkbibliotekets roll i samhället som 

lågintensiv mötesplats. Vad detta begrepp innebär är lämpligast att förklara genom att 

ställa det till dess motsats – högintensiva mötesplatser. Högintensiva mötesplatser är de 

platser som vi själva väljer att vara på till exempel till följd av ett fritidsintresse, arbete 

etc. Det är här man träffar likasinnade, de som delar ens intressen och värderingar. 

Dessa mötesplatser är, liksom de lågintensiva, självfallet viktiga för demokratin då det 

enligt Audunson skapar engagerade samhällsmedborgare. Även för integrationen är 

dessa mötesplatser viktiga. Problemet med högintensiva mötesplatser är dock att man 

här inte blir ”utsatt” och exponerad för nya möten. På så vis går du miste om och får 

inte ta del av ”nya” tankar, det vill säga tankar hos dem som kanske inte lever och ser på 

livet på samma vis som du själv. Det finns ett behov av arenor där människor med olika 

kulturell bakgrund kan mötas och kommunicera över gränser, med de som kanske inte 

delar din uppfattning av världen utan ser på saker och ting ur en annan synvinkel. Det 

handlar om att skapa tolerans och förståelse för varandra, vilket bara kan ske om vi 

möter de som annars tenderar att bli ”de andra”.  Detta är en förutsättning för 

demokratin (Audunson 2005, s. 434). Det ”vi och de” tänkande som Audunson 

beskriver liknar det som Amanda Peralta diskuterar då hon menar på att föreställningen 

om att vi integrerar dem är förödande i arbetet med att skapa ett mångkulturellt Sverige. 

Hon understryker att en: ” … medveten, aktiv och demokratisk mångkulturalism 

förutsätter att ’vi’ integrerar oss med varandra.”(Peralta 2000, s. 135).  

 

Audunson menar att folkbiblioteket kan vara en arena för lågintensiva möten där vi, i 

likhet med de resonemang Peralta för, kan integrera oss med varandra. 

Samhällsutvecklingen från ett monokulturellt samhälle till ett mångkulturellt innebär att 

folkbibliotekets roll och uppdrag har förändrats. Från att ha varit en institution som 

arbetat främst för en enad kultur krävs det nu en arena som främjar mångkulturalism. I 

detta ingår utmaningen att integrera invandrare i deras nya samhälles sociala och 

politiska kultur, samtidigt som de skall ges möjlighet att ”kultivera sin egen kultur” 

(Audunson 2005, s. 432).  

2.2 Biblioteket och integration 
 

Enligt Unescos Folkbiblioteksmanifest bör folkbibliotek arbeta integrationsfrämjande. 

De skriver bland annat att folkbibliotek bör ”[f]rämja kontakten mellan olika kulturer 

och stimulera en kulturell mångfald.” (Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994, s. 19). 

Vi vill poängtera att begreppet integration tycks vara svårdefinierat, och de definitioner 

som finns kan se varierande ut. Detta är något som bland annat Lena Södergran 

uppmärksammat. Hon menar att det är problematiskt att en tydlig definition ej går att 

finna, framförallt om man arbetar med integrationsfrågor, då det är svårt att arbeta för 

någonting (integration) om det råder tveksamhet om vad det innebär. Södergran menar 

att integration ej enbart bör kopplas samman med invandrare och skriver: 
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Eftersom integrationsbegreppet underförstått  handlar om ett ’vi-och-

dom’, det vill säga om ’vi’ som redan är integrerade och ’dom’ som 

står utanför och behöver stöd för att komma in i ’vi-gruppen’, innebär 
detta att de som integrationsåtgärder riktas till samtidigt utpekas som 

en avvikande grupp. (Södergran 2000, s. 19) 

 

Också Mikael Stigendal för en liknande diskussion då han menar att begreppet 

integration framförallt har kommit att förknippas med invandrare vilket han menar är 

begränsande (Stigendal 2008, s. 49). Stigendal diskuterar bibliotekets 

integrationsfrämjande roll, och menar att biblioteket torde kunna representera 

samhällets innanförskap, vilket är ett begrepp som han kopplar till begreppet integration 

(Stigendal 2008, s. 7). I kontrast till innanförskap står begreppet utanförskap
1
. Ur EU:s 

definition av begreppet utanförskap belyser Stigendal två viktiga ståndpunkter; 

utanförskap omfattar brist på resurser (sociala, ekonomiska, personliga, kulturella, 

familjemässiga) och relationer till ”’ … det sociala, ekonomiska och medborgerliga 

livet.’” (Stigendal 2008, s. 32-33). 

Stigendal talar om innanförskap i termer av hårt och mjukt innanförskap. Dessa begrepp 

går att relatera till termerna systemintegration och social integration (Stigendal 2008, s. 

49-51), vari hårt innanförskap kopplas ihop med systemintegration medan mjukt 

innanförskap kopplas ihop med social integration. Det handlar således om faktiskt 

innanförskap som också innebär faktisk delaktighet respektive känslan av innanförskap 

och delaktighet. Ett faktiskt innanförskap behöver dock inte förutsätta känslan av 

innanförskap och vice versa. Utanförskapet kan då definieras i termer av att inte ha eller 

inte göra (Stigendal 2008, s. 64f.).  

Stigendal talar i detta sammanhang om barriärer som kan få en att både känna sig och 

vara utanför; målgruppsbarriärer (att inte tillhöra), resursbarriärer (att inte ha) samt 

ordningsbarriärer (att inte göra); vilka det förutsätts att man skall ta sig över för att vara 

delaktig. Stigendal menar att bibliotekets barriärer i detta avseende är relativt låga – 

biblioteket riktar sig till alla, kräver ingen form av resurser för att man skall få komma 

in och reglerna för vad man får och inte får göra på biblioteket är inte särskilt hårda 

(Stigendal 2008, s. 64f.). Även maktrelationer kan leda till utanförskap, men på 

biblioteket menar Stigendal att maktutövningen är väldigt svagt framträdande. Det är 

ingen som tvingar en att gå till biblioteket (Stigendal 2008, s. 68-71).  

Det är i mötet mellan bibliotekspersonal och användare som biblioteket blir en verklig 

mötesplats för innanförskap och utanförskap. Bibliotekets personal ses som 

representanter för bibliotek och samhällets innanförskap. Detta menar Stigendal på då 

han skriver: ”Möjligheten att komma till tals med bibliotekspersonalen och få hjälp av 

dem innebär en bekräftelse på ens faktiska delaktighet i bibliotekets sociala 

sammanhang och därmed också i samhället.” (Stigendal 2008, s. 74).  

 

Amanda Peralta menar att folkbiblioteket för många nykomna svenskar är en väg in i 

det svenska samhället. Hon menar att på biblioteket kan känslan av utanförskap bli 

mindre, då mångfald ses som en tillgång och där det finns acceptans för skillnader.  

Peralta skriver: 

                                                
1 Termen utanförskap skall här inte blandas ihop med den politiska debatt som sker kring utanförskap. 
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En plats där de kan läsa böcker på det egna språket men där det också 

finns möjligheter att lära sig det nya språket, det språk som ska tillåta 

dem att prata med alla, att berätta, att fråga, att diskutera, att 
ifrågasätta, att överhuvudtaget delta på lika villkor. Det språk som 

kommer att hjälpa dem att bli medborgare- inte bara på papperet utan 

också i verkligheten. (Peralta 2000, s. 118) 

Så som citatet belyser har språkinlärning en avgörande roll i integrationsprocessen och 

här menar Peralta att biblioteket kan spela en betydande roll. Peralta menar att 

folkbiblioteket genom att inbjuda till dialog och debatt främjar det interkulturella 

samtalet. Därmed kan biblioteket bidra till ”en äkta integrationsprocess” (Peralta 2000, 

s.135). 

I Är biblioteket en väg till integration: Några invandrade kvinnors syn på 

folkbiblioteket har Maria Bjerninger och Lena Åkerman genomfört intervjuer med åtta 

invandrarkvinnor, för att få en uppfattning om deras relation till folkbiblioteket. I 

resultatet går det att urskilja ett önskemål om att folkbiblioteket skall utveckla resurser 

för svenskainlärning, men också resurser som hjälper användarna att upprätthålla sitt 

eget modersmål. En av respondenterna menar att biblioteket skulle kunna vara ett 

alternativ till den svenskaundervisning man erbjuds som invandrare, men då en mer 

flexibel sådan. Det finns också önskemål om att biblioteket skall erbjuda kurser i 

svenska (Bjerninger & Åkerman 2003, s. 58-59). Uppsatsförfattarna lyfter fram språket 

som en betydande del av människans identitet, och som ett verktyg vid kommunikation. 

Språkets betydelse, menar de, är ett centralt tema i debatter som rör integration 

(Bjerninger & Åkerman 2003, s. 20). 

Stina Magnusson har i sin magisteruppsats genom fallstudier undersökt två 

integrationsprojekt; Brobyggarbiblioteken i Jönköping samt Ordbron i Kortedala. Syftet 

var att därigenom kunna uttala sig om hur folkbibliotek kan fungera som en plats för 

integration (Magnusson 2005, s. 6). Detta då Magnusson menar att folkbiblioteket har 

goda förutsättningar för att tillgodose dess användare med både kultur och information 

(Magnusson 2005, s. 5). Som analytiskt ramverk använder hon sig av Marianne 

Anderssons och Dorte Skot-Hansens analysmodell över bibliotekets funktioner i 

samhället, samt Henrik Jochumsens och Casper Hvenegaard Rasmussens teorier om 

bibliotekets betydelse i människors liv (Magnusson 2005, s.20-22). Vad gäller Skot-

Hansens och Anderssons modell så kan Magnusson bl.a. dra slutsatserna att biblioteket 

ur ett integrationsperspektiv har betydelse vad gäller alla fyra funktionerna, dock är det 

som socialt centrum som det spelar störst roll (Magnusson 2005, s.44-45). Här menar 

hon på att biblioteket för nyanlända till Sverige kan vara den plats på vilken de första 

mötena med svenskar sker om man bortser från dem man möter i SFI-utbildningen. 

Magnusson syftar då på de arrangerade träffar som biblioteken ordnade då de hade 

datorkurser och kvinnogruppsträffar. Hon skriver även om de kaffepauser som skedde i 

samband med dessa träffar. Magnusson skriver:  

 
Även om mötena är konstruerade, och inte spontana, så kan de i en 

förlängning leda till andra umgängesformer utanför de arrangerade 
träffarna. Likaså, som i Kortedala, har pauserna visat sig vara socialt 

mycket värdefulla. Här tränas något som värderas mycket högt i 

svenskt arbetsliv, nämligen social kompetens och 
konversationsförmåga, att sitta och småprata över en kopp kaffe. 

(Magnusson 2005, s. 45) 
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Magnusson poängterar att biblioteket är en av de få offentliga platser som är gratis och 

vilka man kan vistas på hur länge man vill (Magnusson 2005,s. 46). Och då möten 

enligt Magnusson är en förutsättning för integration och biblioteket har en stor potential 

som mötesplats så borde detta stimuleras genom att underlätta för möten mellan 

människor (Magnusson 2005, s. 51). Hon skriver: ”För att man ska upptäcka de 

variationer som finns och få möjlighet att knyta kontakter är det viktigt att möten 

kommer till stånd. Grundtanken bakom integration vilar i mångt och mycket på just 

möten.” (Magnusson 2005, s. 43). Vid diskussionen kring om biblioteket gör en skillnad 

i människors liv, vilket Jochumsens & Rasmussens studie undersöker, kommer 

Magnusson bl.a. fram till att biblioteket vad gäller dess roll vid integration har en viktig 

funktion då det kan vara en av de första svenska institutionerna som nyanlända till 

Sverige möter. Det spelar också en viktig roll som samlingspunkt (Magnusson 2005 s. 

46). 

 

2.3 Språkcafé  
 

Under detta avsnitt presenteras den litteratur som mer specifikt behandlar 

språkcaféverksamhet. 

Språkcafé på folkbibliotek härstammar ifrån Kortedala bibliotek. Det började med att 

man under senare delen av 1990-talet började anordna datakurser vid namn ”Våga 

klicka”. När dessa kurser pågått i några år började man införa kaffepauser för att ge 

deltagarna möjlighet att varva ner. Allteftersom blev pauserna längre och det visade sig 

att de hade ett värde i sig, då pauserna inkluderade ”samtal över gränser” på så vis att 

människor med olika etniciteter, bakgrund och åldrar kom i kontakt med varandra. 

Samtidigt som detta skedde så började man få förfrågningar ifrån människor som ville 

öva på sin svenska, och som ansåg att biblioteket kunde vara en lämplig plats för detta. 

Detta fick som följd att man startade ”’Café Ordbron-samtal på lätt svenska’”. Under en 

timmes tid, en gång i veckan, bjöd man sedan in till dessa samtal. Vanligt 

förekommande var att man pratade teman, ämnen eller aktuella högtider. Man bjöd även 

in gäster från myndigheter och organisationer (Atlestam & Stenberg 2010, s. 6). 

I Biblioteket och svenska för invandrare: En undersökning av folkbibliotekets funktion i 

andraspråksinlärning undersöks det på vilket sätt biblioteket kan bidra till SFI-

studerandes svenskainlärning (Erling & Jarenäs 2009, s. 46). Språkcaféet tas här upp i 

samtal med en informant då denne berättar att han brukar besöka språkcafé. Författarna 

menar då att språkcaféverksamheten genom den sociala samvaron och den 

kommunikation som den innefattar, kan bidra till språkutveckling. Dock menar en av de 

bibliotekarier som Erling och Jarenäs intervjuar att det brukar vara svårt att få folk att 

komma till den här typen av verksamhet. Framförallt gäller detta svenskar, vilket 

resulterar i att det istället brukar vara bibliotekarier som representerar de svenska 

deltagandarna (Erling & Jarenäs 2009, s. 39). 

Libraries for all- ESME är ett EU-projekt som genomfördes som ett samarbete mellan 

Sverige, Tyskland, Österrike och Tjeckien under två år. Fokus för projektet var att 

undersöka hur man på bästa sätt kan göra folkbiblioteket tillgängligt som en ” … 

interkulturell mötesplats och mångspråkig arena för alla” (´Libraries for all 2010, s. 5). I 

Handboken Libraries for all – ESME Bibliotek för alla- En europeisk strategi för 

mångkulturell biblioteksverksamhet, vars främsta syfte är att fungera som just en 

handbok, går man igenom olika sätt som man kan arbeta för att utveckla biblioteken till 
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att vara just bibliotek för alla. Det bibliotek som var svenskt pilotbibliotek för studien 

var Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg och här bedrevs under projektets gång, och 

bedrivs fortfarande, språkcafé. I handboken beskrivs språkcaféet som ”ett bra 

komplement till den formella språkundervisningen” (Libraries for all 2010, s. 36), och 

författarna beskriver det som att språkcaféet bedrivs i en avslappnad miljö och på ett 

enkelt sätt. Något författarna noterar är att trots att svenskar är välkomna till språkcaféet 

är det få som deltar. Svenska deltagare är också något som deltagarna saknar, vilket 

framkommer i utvärderingarna av projektet. Av de utvärderingar som har gjorts med 

hjälp av språkcaféets deltagare drar man slutsatsen att främsta orsakerna till att 

deltagarna kommer till språkcaféet är för att få öva sig på att tala svenska samt få träffas 

och umgås med vänner och skapa nya kontakter. Utvärderingen har även vänt sig till 

språkcaféets ledare vilka menar att deltagarna ofta även vill ta del av 

samhällsinformation men också frågor av mer vardaglig karaktär som rör 

fritidsaktiviteter etc. Deltagarna önskar, förutom fler svenskar som deltar i språkcaféet, 

att språkcaféet bedrivs vid fler än ett tillfälle per vecka (Libraries for all 2010, s. 36).  

  

I slutrapporten Mot folkhälsa genom sysselsättning och delaktighet för projektet U-0X 

gör Karen Ask en utvärdering av arbetsmarknadsprojektet U-0X, ett projekt i Hörby 

Kommun och som har bedrivits av Centrum för förebyggande insatser 2008-2011. 

Projektet i sig har inte särskilt mycket med bibliotek att göra då projektets mål har 

bestått i att ” … bygga upp en permanent arbetsmarknadsenhet, med ett flexibelt och 

hållbart arbetssätt, som i samverkan med andra aktörer kan erbjuda insatser till alla 

arbetssökande kommuninvånare utifrån deras behov.” (Ask 2011, s. 1).  Men något som 

Karen Ask i rapporten tar upp är språkcaféer. Slutrapporten är en utvärdering i vilken 

man bland annat utgår ifrån projektdeltagarnas perspektiv, samt medarbetares 

perspektiv. Det Karen Ask då har utgått ifrån är hur projektet för projektdeltagarna har 

kunnat bidra till delaktighet, motivation och hälsa. Det är i arbetet för delaktighet som 

språkcaféverksamheten aktualiseras. Språkcaféverksamheten bedrevs i samarbete 

mellan U-0X, bibliotek och flyktingmottagning och deltagare var projektdeltagarna med 

svenska som andraspråk. Enligt en av medarbetarnas berättelser har språkcaféet bl.a. 

tack vare dess avslappnade stämning kunnat bidra till att deltagarnas talade svenska 

förbättrades, liksom kunskaperna om det svenska samhället utvecklades. Detta bidrog 

till ökad delaktighet samt ökat självförtroende genom möjligheterna att mer aktivt 

kunna uttrycka sig och delta och engagera sig i det svenska samhället. Att språkcaféet 

arrangerades på biblioteket innebar dessutom att deltagarna fick en ingång till mer 

information i och med den miljö de då befann sig i (Ask 2011, s. 41).   
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3. Metod 
 

Vår studie är av kvalitativ art då vi ämnar ta reda på vad några deltagare ur språkcaféer 

tänker om denna verksamhet. Syftet är därmed inte att ta fram ett urval som kan anses 

ge ett resultat som är representativt för en hel population.  

 

För att besvara syftet i undersökningen har kvalitativa intervjuer använts. Pål Repstad 

menar att det finns en viss kritik mot intervjuer. Detta då alltför stort fokus tenderar att 

hamna på enskilda individers subjektiva upplevelser och åsikter (Repstad 2007, s. 83). 

Detta är inte någon nackdel för denna studie, då det är just enskilda personers tankar 

som önskas. Avsikten har ej varit att generalisera utan det är just dessa enskilda 

exempel som får stå som exempel på olika syn på samma sak. 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade. På så vis har den intervjuguide vi ställt upp 

inte fungerat som en strikt mall utan snarare som en ram. Detta enligt Repstads 

rekommendationer för att minska risken att passivera respondenten (Repstad 2007, s. 

86). Frågorna har ställts i den ordning som passat samtalets bäst, vissa frågor har 

dessutom inte ställts och nya frågor har tillkommit. Ambitionen har varit att få ett så 

naturligt samtal som möjligt, där respondenterna har uppmuntrats att tala om det som de 

själva har ansett vara relevant. Dock bör intervjuguiden fungera som en försäkring om 

att den information som samlats in täcker de teman som legat i studiens fokus (Repstad 

2007, s. 86). Vid utformandet av intervjuguiden har vi försökt att utforma så öppna 

frågor som möjligt, detta för att minska risken för att lägga orden i munnen på 

respondenten eller redan på förhand lägga ett värde i en företeelse. Trots detta är 

intervjuguiden tämligen detaljerad.  

 

Vad gäller reliabilitet och validitet, något som Repstad menar går att liknas vid 

pålitlighet och giltighet (Repstad 2007, s. 151), vill vi först och främst understryka att 

de svar som vi får från våra respondenter inte på något vis skall ses som representativa 

och generaliserbara. Snarare är de representativa för respondenterna i fråga. Hade vi 

valt att ställa frågorna till några helt andra människor hade kanske svaren sett 

annorlunda ut. Vi är alltså inte ute efter att säga något om en allmängiltig verklighet 

utan enbart den verklighet som våra respondenter representerar. Däremot är det 

intressant om det visar sig flertalet respondenter ger svar med drag som liknar de andra 

respondenteras svar. Då blir det relevant att diskutera dessa likheter. Detta liknar vi 

gärna med det som Repstad kallar ”mättnad”, vilket innebär att man slutar med 

intervjuerna när man inte längre får reda på någonting nytt (Repstad 2007, s. 92). Det 

var på det sätt som vi resonerade när vi efter den sjunde intervjun valde att inte utföra 

flera intervjuer. Detta då svaren i mångt och mycket tenderade att likna varandra och ett 

mönster började framträda. Vi ansåg därmed att syftet med vår studie hade uppnåtts, 

och att de svar vi hade fått var tillräckliga. Vad gäller validitet, det vill säga huruvida vi 

har undersökt det vi avsett att undersöka med avseende på om vår empiri möter våra 

forskningsfrågor (Repstad 2007, s. 151), ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var ett 

lämpligt val i och med att vi vill ta reda på vad språkcaféers deltagare lägger för 

betydelse i språkcaféer samt hur språkcaféer kan främja integration. För att kunna 

besvara fråga två förutsätter det att man först besvarar fråga ett vilket förutsätter att vi 

vänder oss till just deltagarna.     
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Vid varje intervju har vi båda deltagit. Den ena av oss har antecknat vad som sades 

medan den andra därmed kunde koncentrera sig på samtalet med respondenten. 

Intervjuerna spelades efter samtycke från respondenterna även in. På så vis försäkrade 

vi oss om att det inte skulle ske några misstag vad gällde tolkning av respondenternas 

svar. Repstad lyfter dock ett varnande finger för bandspelare då han menar att detta kan 

påverka respondenterna (Repstad 2007, s. 93). Med detta i åtanke försäkrade vi oss 

inför varje intervju om att det kändes okej för respondenten att bli inspelad.   

När det kommer till forskningsetik har våra respondenter blivit informerade om vad 

studien handlar om och hur den information de delgivit oss kommer att användas. De 

har också blivit intygade om att deras personliga uppgifter ska behandlas med 

konfidentialitet (Repstad 2007, s. 90). Därav kommer respondenterna i resultat och 

analys att gå vid beteckningarna R1-R7. Vi har dessutom valt att inte nämna på vilka 

orter intervjuerna är genomförda. Detta då vi dessutom anser att detta inte har någon 

betydelse för studien.  

 

För att uppnå studiens syfte har intervjuer alltså genomförts med sju respondenter. 

Kravet som ställdes upp var att respondenterna skulle vara sådana som deltagit i 

folkbiblioteks språkcaféer på svenska. Vidare ställdes inga krav på respondenterna. Via 

mejl tog vi kontakt med folkbibliotek som bedriver språkcafé på svenska, och vi fick 

därigenom tillåtelse att besöka deras språkcafé för att presentera oss och vår studie för 

deltagarna.  

 

De språkcaféer till vilka våra respondenter går ser lite olika ut. Språkcaféet till vilket 

respondent 1-4 kommer är det språkcafé som är mest enhetlig med den definition som 

ofta går att finna om verksamheten. Här möts deltagarna upp just för att fika och träna 

svenska genom samtal med varandra. Även det språkcafé som respondent 5 går till 

passar in på denna definition. Däremot är det språkcafé som respondent 6 och 7 deltar i 

något annorlunda i sitt upplägg, då det är kombinerat med läxhjälp. Här har deltagarna 

något som kallas medspråkare vilka man talar med antingen enskilt eller i grupp.  
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4. Teori 
 
För att belysa relationen mellan språkcaféverksamhet och integration, används José 

Alberto Diaz integrationsmodell. Modellen ger en översikt över integrationsprocessen, 

en process Diaz beskriver som tämligen komplex. 

 

Utgångpunkten har varit Diaz rapport Invandrarnas integration-några teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter, som skrevs 1996. Rapporten är framställd som ett 

verktyg i arbetet med såväl flyktinginvandring som arbetskraftsinvandring, då dessa 

typer är av migration är de mest vanligt förekommande i Sverige och Västeuropa (Diaz 

1996, s. 71).  

 

Diaz definition av integration lyder:  
 
… en process genom vilken invandraren blir en fungerande del i 

viktiga samhällssfärer i vilka en fördelning äger rum av eftersträvade 

resurser (arbete, inkomster, sociala resurser, rättigheter, information). 
Integration bör därför uppfattas som en mångfacetterad social 

företeelse, vars olika dimensioner … kan definieras och analyseras i 

förhållande till både strukturell komplexitet i det sociala samspelet 
och de resursfördelande samhällsområdena där integrativa relationer 

utformas. (Diaz 1996, s. 74f.) 

 

Modellen har som ursprungssyfte att möjliggöra mätningar av integration, det vill säga 

att genom att titta på olika indikatorer inom de olika dimensionerna kunna uttala sig om 

hur väl integrerade olika grupper och kategorier av invandrare är (Diaz 1996, s. 88). 

Likväl menar Diaz att modellen skulle kunna användas för att uttala sig om hur stor 

bristen är på integration (Diaz 1996, s. 83). Att mäta är dock inte vår avsikt.  

 

4.1 Integrationens dimensioner enligt Diaz 
 

Nedan följer en redogörelse för vad som infattar dessa dimensioner. 

 

Personlig integration bygger på en persons subjektiva upplevelse av hur pass tillfreds 

denne är med det nya landet och sin nya situation. Det handlar även om huruvida 

dennes förväntningar och mål har blivit uppfyllda (Diaz 1996, s. 87f.). 

 

Familjeintegration: Vad man här tittat på är tillgången till sociala nätverk, vilka kan 

utgöras av svenska släktingar eller partners. Ett sätt att integreras i ett nytt land är att via 

släktingar som kommer ifrån detta land, få förfogande över resurser, främst sociala, som 

underlättar denna process. En viktig term här är intermarriage (Diaz 1996, s. 87).  

Boendeintegration syftar till att se på hur de etniska förhållanden som råder i olika 

bostadsområden ser ut, och vilka möjligheter det finns för invandrare att integreras med 

infödda. Här studeras också boendeförändringar och bostäders kvalité. De förändringar 

som studeras gäller till exempel övergång från lägenhet till hus, och hur potentialen för 

övergångar som dessa ser ut (Diaz 1996, s. 86). 
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Kommunikativ integration handlar om tillgång till språk – och informationsresurser. 

Det handlar också om huruvida man kan ta till sig information från myndigheter och 

liknande (Diaz 1996, s. 76, 87). 

 

Politisk integration handlar om hur politiska rättigheter tillgängliggörs och om 

delaktighet i det politiska systemet. Viktiga faktorer är valdeltagande, möjlighet att 

påverka politiska beslut, deltagande i fackföreningar och politiskt intresse. En viktig 

aspekt av denna dimension är maktförhållanden mellan medborgare och invandrares 

representation i politiska institutioner (Diaz 1996, s. 76, 87). 

 

Social integration berör de kontakter som finns mellan invandrare och infödda 

svenskar. Det kan handla om vilka svenska kontakter man har i sin vänskapskrets, 

familj, sitt bostadsområde eller på sin arbetsplats och hur ofta man träffar dessa (Diaz 

1996, s.76, 86). 

Ekonomisk integration handlar om invandrares integrering i arbetslivet, och vilken 

tillgång till yrkespositioner och inkomster som finns (Diaz s 76, 85). 

 

Modell över integrationsprocessens dimensioner 
 

Utifrån de sju dimensionerna har vi valt att skapa en modell med syftet att på ett 

tydligare sätt visa på de olika dimensioner vilka Diaz menar att integration har. 

Modellen har enbart skapats i just syftet att få en visuell överblick över dimensionerna. 

Den visar inte på några inbördes samband eller relationer mellan dimensionerna.  

 
Modell 1. Integrationsprocessens dimensioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Tillämpning av teori 
 

Diaz främsta syfte med integrationsmodellen är att göra integrationsprocessen mätbar. 

Detta är inte syftet med vår uppsats. Vad vi istället vill undersöka är hur språkcaféer kan 

främja integration. Vad vi finner i modellen som är tillämpbart är just uppdelningen, 
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dimensionerna. Dessa skapar en överblick och en tematisering, vilket blir intressant att 

använda sig av i analysen då vi ämnar föra en diskussion kring hur språkcaféer kan 

främja de olika dimensionerna i integrationsprocessen, utifrån hur Diaz definierar dem.  

 

Vi misstänkte, och upptäckte, i ett tidigt stadium av vår analys att det inte skulle bli 

aktuellt för vår studie att diskutera kring två av dimensionerna, nämligen 

boendeintegration och familjeintegration. Detta kommer också att framgå i vår analys 

samt i våra slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

5. Resultat & Analys 
 

I detta avsnitt ges först en kort presentation av respondenterna. Därefter ges en 

presentation av empirin utifrån Diaz integrationsdimensioner. I de fall då det av oss har 

ansetts lämpligt har dimensionerna i sina respektive avsnitt även delats in i olika teman 

vilka vi har funnit representativa för dimensionen i fråga.  

 

5.1 Presentation av respondenter  
 

Respondent 1 är runt 25 år gammal och har bott i Sverige i ca 15 år. När han kom till 

Sverige fick han inte gå någon SFI-utbildning och har sedan dess haft svårt för att lära 

sig svenska. Han har kommit till språkcaféet sedan tre månader tillbaka och för honom 

känns språkcaféet som hemma.  

 

Respondent 2 är även han runt 25 år gammal. Han har bott i Sverige sedan ca 17 år 

tillbaka och till språkcaféet har han kommit till i ca åtta månader. Han brukar delta i 

både det engelska och svenska språkcafé som biblioteket anordnar och han anser att han 

har ”vuxit” mycket sedan han började komma dit. Främsta anledningen till att han 

kommer till språkcaféet är att få lära ut svenska och han menar att han själv på så vis 

har utvecklats mycket som person. Det är också för att ta del av folks historier som han 

kommer till språkcaféet.  Han beskriver språkcaféet som ett slags mingel, och han tror 

att det syns på dem att de har väldigt roligt när de ses.  

 

Respondent 3 är runt 30 år och har kommit till språkcaféet sedan fem månader tillbaka, 

vilket är lika länge som han har bott i Sverige. Just nu läser han också på SFI. Han 

tycker det är roligt att lära sig svenska. Han menar att man lär sig av varandra och han 

beskriver deltagarna i språkcaféet som sina bästa vänner.  

 

Respondent 4 är omkring 35 år och har bott här i Sverige i sex månader. Han kommer 

till biblioteket för språkcaféet för att tala svenska, läsa och för att träffa andra 

människor. Till språkcaféet har han kommit i ca en månad och han anser att det är 

jättebra för honom. Han brukar uppmuntra sina klasskamrater att de måste komma till 

språkcaféet då han anser att det kan vara en god hjälp för invandrare. Han ställer sig 

frågande till varför inte alla folkbibliotek har språkcafé, detta då han gärna skulle vilja 

gå till språkcafé varje dag.  

 

Respondent 5 är i 25-årsåldern och befinner sig just nu i Sverige som utbytesstudent. 

Här har hon varit i ca åtta månader, och hon började gå till språkcaféet för fem månader 

sedan. Hon tycker att man på språkcaféet lär sig mycket samtidigt som man har roligt.  

Här kan man hjälpa och lyssna på varandra, och hon ser språkcaféet som en jättebra 

möjlighet att prata svenska.   

   

Respondent 6 är runt 25 år och har bott här i åtta månader. Hon är i Sverige för att 

jobba och för att hon är intresserad av skandinaviska språk. Om en månad ska hon bege 

sig hem till sitt hemland igen och fortsätta med sina studier. Hon har kommit till 

språkcaféet i två månader. För respondent 6 är språkcaféet viktigt för att få sitt uttal 

rättat. Hon tycker att det är roligt att man även får lära känna nya människor och lära sig 

om deras livsstilar.  
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Respondent 7 är runt 25 år och har bott i Sverige i sju år. Hon har gått i skolan i 

Sverige fem år. På språkcaféet har hon gått i några månader. I och med att hon går i 

skolan är språkcaféet användbart på så vis att hon får hjälp med sina läxor, och det är 

främst därför som hon kommer dit. Dock kommer hon även dit för att prata med andra 

och fika. 

 

5.2 Integrationsprocessens dimensioner 
 

I de följande avsnitten 5.2.1 - 5.2.6 ges en presentation av resultatet från den analys vi 

har gjort av vårt empiriska material.   

 

Precis som vi skrev i teoriavsnittet så har Diaz modell som ursprungssyfte att ligga till 

grund för mätningar av hur pass integrerade invandrare är i Sverige. Detta är inte 

orsaken till att vi valde modellen, då syftet med vår studie inte är att mäta hur väl 

integrerad någon är. Istället är orsaken till att vi har valt att använda modellen att vi 

finner den lämplig att använda som ett filter utifrån vilket vi, med hjälp av de olika 

dimensionerna, ur vårt empiriska material kan sortera ut den information som vi anser 

vara relevant. Detta för att senare kunna besvara våra forskningsfrågor. Syftet är därvid 

att se på hur språkcaféet kan bidra till att öka möjligheterna till integration i de olika 

dimensionerna. Det vill säga, finns det funktioner i språkcaféet som kan bidra till ett 

ökat ”värde” i de olika dimensionerna? 

 

Respondenterna kommer i analysen att benämnas R1-R7.  

 

5.2.1 Kommunikativ integration 
 

Kommunikativ integration innebär enligt Diaz modell att man har tillgång till 

information och språkkunskaper. Här talar Diaz om kommunikativa resurser, vilka han 

menar kan analyseras i termer av hur väl man kan språket, hur väl man kan tillgodogöra 

sig samhällsinformation men också hur ens massmediakonsumtion ser ut (Diaz 1996, s. 

87).  

 

Av vårt empiriska material framgår att det främst är två teman som går att läsa in under 

kommunikativ integration. För det första är det språket. Att öva på sin svenska är den 

främsta anledningen till att våra respondenter kommer till språkcaféet. Men det handlar 

också om att ta del av samhällsinformation. 

 

Att tala svenska 

 

Vad som framkommer av analysen av det empiriska materialet är att det är att lära sig 

svenska genom att få prata som är den främsta orsaken till att respondenterna kommer 

till språkcaféet.  

 

Samtliga respondenter är överens om att språkcaféet är något att rekommendera för de 

som vill öva på sin svenska. Som R5 säger: ”Jag tycker att det är jätteviktigt att komma 

hit till språkcaféet och jag rekommenderar det till alla som försöker att lära sig svenska 

och vill börja prata.” Språkcaféet kan alltså fungera som en ingång för dem som inte 

vågat börja tala svenska än. R1 menar exempelvis att han, tillskillnad från förr då han 

skämdes mycket för att prata, sedan han har börjat gå till språkcaféet har fått lättare att 
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prata med svenskar då han inte skäms längre. Trots att R1 har bott i Sverige relativt 

länge har han alltså inte känt sig fullständigt integrerad utifrån den kommunikativa 

dimensionen. I och med språkcaféet har han nu kommit en bra bit på vägen. 

 

Att gå till språkcaféet behöver inte alltid handla om att tala svenska, även att lyssna kan 

ge kännedom om nya ord och uttryck. R2 menar att det handlar mycket om att utveckla 

ett öra för språket. Han säger: ”För att lära sig ett språk så måste man utsätta sig för det, 

och det är precis det man gör när man sitter här. Man utsätter sig för språket … ”. Detta 

överensstämmer med vad även andra av respondenterna berättar. R3 menar exempelvis 

på att det är dels genom att lyssna som man också lär sig. ”Jag pratar det jag hör.” säger 

han. Det handlar också mycket om just att rätta varandras uttal, och när det kommer till 

detta menar respondenterna att man rättar varandra ständigt.  

 

Många av respondenterna lägger vikt vid dialogen och det samtal som förs och just 

möjligheten som ligger i att få öva på sin svenska. För dem som kanske inte har så 

många att tala svenska med utanför språkcaféet fungerar detta därmed som ett 

komplement. Exempelvis anser R6 att det är skönt att komma till språkcaféet och prata 

med andra, då det inte talas svenska i hennes hem. R7, som själv inte alltid deltar i 

själva språkcafédelen kan ändå se värdet i språkcaféet, och har uppmärksammat att 

många kommer dit för att lära sig språket och kommunicera med varandra. Hon säger:  

 
Om du kom till mitt hemland och bara satt hemma och inte umgicks 
med någon, hur kan du då lära dig språket? Om du går till biblioteket 

man får hjälp att prata. Man lära sig inte allt med en gång, det tar lite 

tid. Med det blir bra så småningom. (R7) 

 

Att lära sig svenska i språkcaféet visar sig, utifrån respondenternas svar, handla om att 

båda lära sig och att lära ut och på så vis också förbättra sin svenska. Genom att prata 

lär man sig, men man lär också andra. R2 skiljer sig lite från de andra respondenterna i 

det att han inte har som främsta orsak att besöka språkcaféet för att lära sig svenska. 

Detta då han redan kan språket väl eftersom han har bott i Sverige i större delen av sitt 

liv. För honom handlar det snarare om att språkcaféet ger honom möjlighet att utveckla 

sitt ordförråd och framförallt att lära ut svenska till de andra deltagarna. Men samtidigt 

menar han att han i detta även lär sig mer svenska. ”När man lär ut något, oavsett vad 

det är, så blir man bättre på det själv. Mitt språk har definitivt förbättrats.” säger han.  

 

En aspekt som går att urskilja i respondenternas svar är hur de menar att språkcaféet 

skiljer sig från annan språkundervisning. Det är flera av respondenterna som påtalar att 

medan skolan handlar mycket om teori så handlar språkcaféet om praktik. R2 säger 

exempelvis: 

 
Språkcaféet är ett väldigt passande komplement till formell inlärning 
av språk. Här kan man ta det man lärt sig under lektionen och börja 

leka med det … man kan säga att skolan är teori medan det här är 

praktik. I skolan får man pusselbitarna medan man här kan sätta dem 
på plats. (R2)  

 

Flertalet respondenter ser alltså språkcaféet som ett gott lärotillfälle. Och medan det i 

skolan finns en lärare så menar man att det i språkcaféet finns flera. R1 menar 

exempelvis att det på språkcaféet finns mer tid för var och en av deltagarna. I skolan 

menar han att det endast finns en lärare och brist på tid för varje elev, medan det på 
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språkcaféet finns flera lärare. Vad han menar med lärare på språkcaféet är alla de andra 

deltagarna, samt ledarna. Då man lyssnar och lär av varandra, rättar varandra och svarar 

på varandras frågor så är man på så vis varandras lärare. Varför vi anser denna aspekt 

vara viktig är då detta visar på språkcaféets relevans och hur det kan stå som något eget 

och självständigt som ej går att ersätta med språkundervisning i skolan. Med detta sagt 

vill vi dock inte mena att respondenterna anser att det ena är mer värt än det andra, 

snarare ses de som goda komplement till varandra. För att förtydliga: språkcaféet ses 

som ett komplement till skolan, där skolan då ses som teori och språkcaféet ses som 

praktik.  

 

Samhällsinformation  

 

Att respondenterna på språkcaféet får information om det svenska samhället är 

återkommande i samtalen med dessa. Majoriteten av respondenterna menar att de via 

språkcaféet får lära sig om olika myndigheter så som Försäkringskassan och 

Skatteverket. Detta sker genom att man på språkcaféet varje vecka har olika teman som 

deltagarna tillsammans med språkcaféledaren kommer fram till att det vore intressant att 

prata om. Till språkcaféet kommer även representanter ifrån olika yrkeskårer så som till 

exempel polisen och brandkåren och berättar om sina verksamheter. Man talar även om 

Sveriges regler och lagar, men också traditioner såsom jul och påsk.  

 

Precis som i föregående avsnitt där det påtalades att deltagarna lär sig språket av 

varandra, så lär de sig även om varandras kulturer och livserfarenheter. R3 berättar att 

de som bott i Sverige en längre tid kan berätta om hur det fungerar. Detta liksom R1 

menar på att man även får ta del av hur det är i andra länder. Han säger: ”Det kommer 

olika folk från Indien, Somalia, Turkiet, Irak. Nästan från hela världen. Kul att veta vad 

som finns i andra länder. Man ser att jorden är inte så liten.” 

 

Återkommande är även att respondenterna berättar att de får hjälp med sådant som de i 

inte tror sig kunna få hjälp med någon annanstans, exempelvis frågor om sociala 

myndigheter, och det har också talats mycket om skatter och hur detta fungerar. R5 

berättar att hon har haft mycket problem med just Skatteverket och att hon inte visste 

hur hon skulle hantera detta. Då såg hon språkcaféet som en möjlighet till hjälp och 

vände sig därför dit. R3 berättar om att man på språkcaféet har talat om hur man skall 

göra i olika situationer som exempelvis när man blir sjuk och vilka nummer man ska 

ringa då. Att det är inom bibliotekets väggar som språkcaféets verksamhet bedrivs 

framgår i det empiriska materialet vara av betydelse. Även här får R3 statuera som 

exempel då han säger att man kan ställa frågor om vad som helst till språkcaféledarna. 

”Vet inte Aina
2
 det så vet kanske Dana och om inte hon heller vet så frågar vi Stina. 

Hon hittar vad som helst!” Utifrån det som framkommit i detta avsnitt skulle vi vilja 

påstå att språkcaféet har en funktion att fylla som en plats som kan bidra med 

samhällsinformation till deltagarna vilket kan främja deras integrationsprocess, utifrån 

Diaz definition.  

 

En viktig aspekt att nämna under denna dimension är att genom att deltagarna blir bättre 

på språket så kan de också ta del av mer samhällsinformation även utanför språkcaféet 

exempelvis via massmedia. Detta är något som bl.a. R6 påpekar då hon menar att det är 

viktigt att kunna språket för att kunna ta del av nyheter, läsa tidning och titta på tv.  

                                                
2 Figurerade namn.  
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Språkcaféet kan också ge en inblick i kulturutbud och andra fritidsaktiviteter. 

R3 berättar att de har besökt muséer och större bibliotek. Både R5 och R6 berättar att de 

pratar om vilka pubar och klubbar man kan gå till, vilka filmer som finns att se och 

aktuella konserter.  

 

5.2.2 Politisk integration 
 

Politisk integration enligt Diaz integrationsmodell innebär ” … tillgång till fullständiga 

politiska rättigheter och utövande av sociala och politiska medborgarroller” (Diaz 1996 

s. 86). Vid undersökningar där syftet är att mäta politisk integration tittar man därför på 

relevanta indikatorer som pekar på politiskt deltagande såsom valdeltagande, 

engagemang i fackföreningar, om och hur aktiv man är inom politiken samt ” … 

förmåga att överklaga politiska beslut.” (Diaz 1996, s. 87).  

 

Det är svårt för oss att uttala oss om huruvida deltagande i språkcafé kan främja politisk 

integration. I det empiriska materialet går det dock att skönja demokratiska drag. Detta i 

och med att samtliga respondenter menar att deltagarna på språkcaféet tillsammans 

bestämmer vad som skall göras vid varje språkcafé-tillfälle då man röstar om detta.  

 

Några av respondenterna berättar historier som liknar varandra om att språkcaféet 

underlättar och är viktigt när man skall komma in i Sveriges system, i och med att man 

får information om det svenska samhället. Man har även talat om mänskliga rättigheter.  

Med ökade kunskaper om mänskliga rättigheter, det svenska samhället och dess system 

torde detta möjligtvis kunna främja den politiska integrationen om detta gör deltagarna 

medvetna om deras rättigheter och möjligheter. Viktigt att påpeka här är dock att det 

däremot bara är i vissa avseende som språkcaféet kan bidra till att främja politisk 

integration. Exempelvis förutsätter ett fullständigt valdeltagande att man har svenskt 

medborgarskap.  

 

Språkcafé i sig kanske inte bidrar till politisk integration. Den demokratiska plats som 

språkcafé ger uttryck för att vara kan relateras till politisk integration då demokrati är ett 

grundläggande begrepp i politiska sammanhang. Genom språkcafé får man information 

om samhället. Mycket om inte det mesta i samhället är politik. För att på lika villkor 

kunna delta i politiken så krävs det att man har fått information om samhället som man 

kan ta till sig.  

 

5.2.3 Social integration 
 

Faktorer som är relevanta att titta på när det gäller social integration är, enligt Diaz, 

invandrares sociala nätverk inom vilka infödda svenskar ingår. Här skall vi därför titta 

på hur deltagarnas sociala integration, enligt Diaz definition, kan främjas genom 

språkcaféet.  

 

Som en mötesplats 

 
Det är något slags mingel kan man nästan säga (R2) 

 

Språkcaféet ligger till grund för sociala möten, av respondenternas svar att döma. 

Nästan samtliga respondenter menar på att språkcaféet är en plats där man möter nya 
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människor, och det kommer nya deltagare hela tiden. Flertalet deltagare menar på att 

förutom språket, så är att träffa nya människor en central anledning till att komma till 

språkcaféet. ”Vi träffar nya människor, vi pratar om livet och varandra, varifrån vi 

kommer. Vi pratar om allting.” säger R1. Språkcaféet öppnar så att säga upp för nya 

möten. Utgår vi ifrån Diaz definition av social integration ligger vikten på de möten 

som respondenterna får med de infödda svenskar som deltar i språkcaféerna. Det 

handlar då om de som deltar av andra anledningar än att just lära sig svenska; 

språkcaféets ledare, andra frivilliga deltagare och medspråkare med svensk bakgrund; 

och den kontakt som språkcafédeltagarna får med dem. Av våra respondenters svar att 

döma så är kontakten med språkcaféledarna god, och ett flertal av respondenterna 

berättar att de har blivit goda vänner med de andra deltagarna och att de brukar umgås 

på fritiden. R3 uttrycker det som att de andra deltagarna har blivit hans bästa vänner, 

och R1 beskriver det som att han ser båda de andra deltagarna samt språkcaféledarna 

som sina syskon, sin familj. På så vis skulle man kunna se detta som en möjlighet till att 

utvidga sitt sociala nätverk.   

 

Självförtroende & tillit 

 

Vad vi också har noterat är att språkcaféet kan bidra till social integration för deltagarna 

genom att stärka deras självförtroende. Många av respondenterna talar om en tillit i 

gruppen och det talas om hur självkänslan stärks. De menar på att detta leder till att man 

vågar mer utanför språkcaféet. Precis som påtalades i den kommunikativa dimensionen 

så menade exempelvis R1 att han, tillskillnad från förr då han skämdes mycket för att 

prata, sedan han har börjat gå till språkcaféet har fått lättare att prata med svenskar då 

han inte skäms längre. Han menar också på att det på språkcaféet är lätt att lita på 

varandra och man blir vänner nästan direkt. Detta är något som de flesta respondenterna 

är överens om, då de är av åsikten att man lär känna varandra väldigt väl på språkcaféet. 

Flera av respondenterna tror att detta beror på att man delar med sig väldigt mycket av 

sig själv och sin historia. Även R2 talar om tilliten som finns i gruppen och tror att 

denna tillit har vuxit fram ur att deltagarna i språkcaféet vågar ge varandra feedback.   

 

Språkcaféet kan också bidra till att man lättare får kontakt med andra. R6 beskriver det 

så här:  

 
Ibland så känns det som att när man kommer till ett nytt ställe, plats, 

så är det kanske inte så lätt att komma in i det samhället, förstår ni vad 

jag menar? Det tar lite tid att komma in i samhället och sen när man är 
nära andra människor här så blir det också lättare att lära känna hur 

man ska bete sig. (R6) 

 

Vid en analys av det empiriska materialet står det klart att språkcaféet kan bidra till att 

främja social integration, åtminstone för majoriteten av de respondenter som vi har talat 

med. Broar byggs mellan invandrare och infödda svenskar, olika vänskapsband knyts 

och sociala nätverk kan därmed byggas.  

 

Det framgår i undersökningen att majoriteten av deltagarna i språkcaféet är invandrare, 

och flera av respondenterna tycker att det är synd att inte fler svenskar
3
 deltar. En av 

                                                
3 Definitionen av vad ”svensk” innebär ställer vi oss utanför. Detta att respondenterna saknar ”svenska” 

deltagare är deras uttryck och vad de lägger för innebörd i detta begrepp framgår ej som helt tydligt.  
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anledningarna till att R4 kommer till språkcaféet är för att just träffa människor ifrån 

Sverige, liksom R3 anser att kontakten med svenskar hjälper honom att ta kontakt med 

andra svenskar.   

 

5.2.4 Ekonomisk integration 
 

Enligt Diaz modell definieras ekonomisk integration av hur integrerade invandrare är i 

arbets- och näringslivet. Faktorer att titta närmare på är yrkespositioner, inkomst, och 

kapital (Diaz 1996, s. 85). 

 

Språkcaféet i sig leder inte till integration i arbetslivet. Däremot framkommer det i det 

empiriska materialet att språkcaféet kan bidra till självförtroende och motivation vilket i 

sin tur kan leda till att man vågar ge sig ut på arbetsmarknaden. Motivationen kan även 

ligga i att man genom språkcaféet blir mer inspirerad och får idéer om vad man kanske 

skulle vilja arbeta med. Besök från olika yrkeskårer såsom polis, brandkår, sjukvård och 

författare kan bidra till denna inspiration. Exempelvis berättar R1, som själv var osäker 

på vad han ville i sitt yrkesliv, att han sedan besöket från en av yrkeskategorierna själv 

vill satsa på att bli aktiv inom denna yrkeskår. På språkcaféet kunde han ställa många 

frågor till representanterna från denna yrkesgrupp och fick på så vis reda på hur han 

skulle gå till väga. R1 menar att han genom detta blev mer motiverad, ”mer action”, och 

att om det inte vore för språkcaféet så skulle han aldrig ha fått chans att prata med 

någon inom denna yrkesgrupp.  

 

Via språkcaféet kan man också skapa kontakter utifrån vilka man kan få arbete. Om 

detta berättar exempelvis R3, som just via en kontakt i språkcaféet nu har fått jobb.  

Det handlar också om att man hjälper varandra och ger varandra tips. R5 berättar att hon 

genom en av de andra deltagarna fick tips på vart hon skulle vända sig för att hitta och 

söka jobb.  

 

Även de som redan deltar i arbetslivet gynnas av språkcaféet på så vis att de kan öva på 

sin svenska, för att på ett bättre sätt kunna hantera sin arbetssituation. 

 

Sammantaget kan man se det som att språkcaféet kan ge inspiration och information om 

yrkesval, kontakter som kan leda till jobb samt självförtroende och motivation att söka 

jobb. Ett självförtroende som också grundar sig i den språkinlärning som språkcaféet 

innebär. 

.  

5.2.5 Familjeintegration & Boendeintegration 
 

Två dimensioner som inte har tagits upp i analysen, familjeintegration och 

boendeintegration, väljer vi att inte gå vidare med. Orsaken till att vi har valt att inte gå 

vidare med dessa är att det helt enkelt inte finns något i det empiriska materialet som 

pekar på att språkcaféet kan bidra till att främja dessa dimensioner av 

integrationsprocessen.  

 

5.2.6 Personlig integration 
 

Med personlig integration syftar Diaz modell till subjektiva upplevelser av hur man 

trivs i det nya landet och sin nya situation. Frågor om huruvida ens förväntningar och 
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mål har blivit uppfyllda blir då aktuellt att undersöka (Diaz 1996, s. 87f.). Vi tolkar 

detta som att man skulle kunna säga att den personliga integrations-dimensionen i vår 

studie därför handlar om respondenternas personliga och subjektiva uppfattningar av 

hur integrerad man känner sig på olika plan och hur tillfreds man är med olika aspekter i 

sitt liv som går att koppla till de olika dimensionerna av integration. Återigen är det 

dock viktigt att påpeka att vår analys går ut på att uttala sig om huruvida språkcaféet 

kan bidra till att påverka denna dimension av integrationsprocessen i en positiv riktning, 

och därmed inte mäta hur pass integrerade respondenterna faktiskt är utifrån den 

personliga integrations-dimensionen.   

 

Så som vi tolkar denna dimension så spänner den över alla de andra dimensionerna. Det 

handlar nämligen om hur pass tillfreds en person är med sitt språk, sitt boende, sin 

ekonomi, sina sociala relationer etc. Aktuellt blir då frågan om hur språkcaféet kan 

bidra till att främja denna tillfredsställelse. Vi ställer oss nu därför frågan hur 

språkcaféet kan bidra till känslan av integration, i alla dessa avseenden. 

 

Språkcaféet beskrivs av respondenterna som en trygg plats på vilken man lär sig 

samtidigt som man har roligt. Här kan man få nya vänner och kontakter vilka man 

ibland även umgås med på fritiden. Exempelvis R5 menar på att språkcaféet har hjälpt 

henne att våga använda sin svenska även utanför språkcaféet. R3 säger att språkcaféet 

har gjort honom mer öppen och oblyg, och han känner sig trygg i gruppen. Enligt R1 

har han genom språkcaféet blivit inspirerad av språkcaféledarna att själv vilja lära ut 

svenska till andra, vilket han nu också har börjat göra. R1 menar att språkcaféet har 

hjälpt honom att tro mer på sig själv och sin förmåga. Dessa är alla exempel på hur man 

genom språkcaféet har förbättrat sin självkänsla. Kan det vara så att självkänsla kan 

vara avgörande för känslan av integration? Står man utan en känsla av att man duger 

och inte vågar ta för sig och dela med sig så föreställer vi oss att en personlig integration 

försvåras.    
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vår analys i förhållande till tidigare forskning. 

 

Bland de fyra funktioner som Andersson & Skot-Hansen menar på att det lokala 

folkbiblioteket kan fylla så kan vi vad gäller språkcaféet utifrån vår analys dra tydliga 

paralleller till framförallt tre av funktionerna; informationscenter, kunskapscenter och 

socialcenter. Eftersom en framträdande funktion i språkcaféet är tillgången till 

samhällsinformation så blir kopplingen till språkcaféet som ett informationscenter 

påtaglig. Likaså har språkcaféet egenskapen att agera som ett slags kunskapscenter, till 

vilket språkcaféets deltagare kan komma och öva på sin svenska. Även likheterna vid 

ett socialcenter är framträdande i intervjusvaren. På språkcaféet möts många nya och 

gamla bekantskaper och för ett samtal över en kopp kaffe.  

 

Audunson ser biblioteket som en av de få mångkulturella offentliga platser som finns 

kvar. På dessa platser skapas tolerans i och med mötet med de som man kanske inte 

annars skulle möta. Likaså berättar språkcafédeltagarna om hur de möter olika 

människor med olika bakgrunder, erfarenheter och kulturer. På så vis kanske 

språkcaféet kan ses som en konkret förlängning av folkbibliotekets funktion som 

lågintensiv mötesplats. Audunson talar om den utmaning som det innebär för 

biblioteken att både integrera invandrare i det nya samhället, samtidigt som de skall ges 

möjlighet att ”kultivera sin egen kultur”. Här blir det återigen intressant att diskutera 

Bibliotekslagen §8. Den litteratur på andra språk än svenska som biblioteken erhåller 

kan ses som en möjlighet för invandrare att kultivera sin egen kultur, dock framkommer 

det inte vad biblioteket kan göra för att integrera invandrare i det nya samhället. Här 

menar vi att språkcaféet är ett exempel på integrationsfrämjande verksamhet som 

folkbiblioteket driver, men att det i lagen inte finns konkreta anvisningar om att 

språkcaféverksamhet skall bedrivas. Det är också därför som vi har funnit det extra 

relevant att utföra denna studie, framförallt ur ett användarperspektiv. Vi föreställer oss 

att det inte är fullt lika motiverande för bibliotek att bedriva verksamhet som det inte via 

bibliotekslag och dylikt uppmanas att bedriva.  Därför tycker vi att det är viktigt att 

belysa den verksamhet som är av mer frivillig karaktär, då den trots att den ej är 

obligatorisk för biblioteket att bedriva ändå fyller en viktig funktion. 

 

I Stigendals diskussion om innanförskap och utanförskap finner vi paralleller till den 

dimension i integrationsprocessen som Diaz kallar för den personliga dimensionen. 

Liksom den personliga dimensionen handlar om subjektiva upplevelser av ens 

integrering så handlar det mjuka innanförskapet om känslan av delaktighet. Vi skulle 

därför vilja påstå att språkcaféet möjligtvis kan fungera som en plats för just det mjuka 

innanförskapet. Samtidigt innebär kontakten med bibliotekarierna som deltar i 

språkcaféet en bekräftelse på ett faktiskt deltagande. Stigendal menar att folkbiblioteket 

med sina låga barriärer är en plats där samhällets innanförskap (biblioteket) och 

utanförskap kan mötas. Vi menar på att även språkcaféet kan fungera på samma sätt. 

Även här är barriärerna låga och alla är välkomna. 

 

Om vi återkommer till Stigendals diskussion om innanförskap så talar han som sagt om 

ett faktiskt innanförskap (systemintegration) och känslan av innanförskap (social 

integration). Vi tänker oss att språkcaféet kan bidra till känslan av innanförskap för de 

som deltar. Samtliga av våra respondenter har jobb eller går i skolan vid 
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intervjutillfällena. Just arbete och skolan betraktar vi som ett faktiskt innanförskap, där 

man på papperet gör det som krävs för att bli integrerad i det svenska samhället. 

Däremot kan språkcaféet stärka känslan av integration på så vis att deltagarna får chans 

att utvecklas ytterligare. På språkcaféet kan man sätta teori i praktik. Den 

samhällsinformation som deltagarna får via språkcaféet, och den övriga information 

som de får om exempelvis kulturliv och fritidsaktiviteter, kan även det antagligen bidra 

till känslan av innanförskap.  

 

Ser man till Bjerninger & Åkermans studie och de önskemål som framgår där gällande 

utökade språkresurser på biblioteket så torde språkcaféet väl möta dessa behov. Den 

främsta anledningen att komma till språkcaféet bland våra respondenter var just att öva 

på sin svenska.  

 

Magnusson menar att möten är en förutsättning för integration. Hon menar också att 

folkbiblioteket kan vara en av de första platser som nyanlända till Sverige kommer i 

kontakt med svenskar, förutom de som de möter i sin SFI-utbildning. Två av våra 

respondenter började gå på språkcaféet i princip vid samma tidpunkt då de anlände till 

Sverige. De menar båda på att språkcaféet är viktigt för dem, både som social 

mötesplats och för att lära sig svenska. Vidare menar Magnusson att de planerade möten 

som verksamhet på bibliotek innebär kan leda till mer spontana träffar på fritiden. 

Återigen kan vi dra paralleller till det som framkommer i vårt material. Flera av våra 

respondenter berättar att de via språkcaféet har fått nya vänner, vilka de umgås med 

även på fritiden. 

 

Vad både Erling & Jarenäs samt författarna till Libraries for all-handboken tar upp är att 

det saknas svenska deltagare i språkcaféerna, vilket även våra respondenter tar upp.  

 

Vi har funderat över Diaz modell, och funnit att framförallt den sociala dimensionen 

kan te sig något begränsad åtminstone för vår studie. Detta då vi menar på att sociala 

nätverk även med andra invandrare, och inte bara med svenskar, bidrar till integration. 

Här erinrar vi oss det som flertalet av författarna till tidigare forskning tar upp (se 

avsnitt 2), nämligen att mångkulturella samhällen behöver sociala mötesplatser där folk 

med olika bakgrund kan mötas och därmed lära sig av varandra. Men detta handlar om 

hur man ser på integration. Både Stigendal och Södergran menar på att den definition av 

integration som är mest framträdande idag och som framförallt behandlar invandrares 

integration med svenskar och det svenska samhället är begränsad. Likaså kan vi nu i 

efterhand hålla med om just detta. Bortser man från att indikatorn för att social 

integration skall gälla kontakten med infödda svenskar och istället vidgar begreppet till 

att omfatta möten med varandra, det vill säga också med andra kulturer förutom den 

svenska, så blir dimensionen genast mer nyansrik. Vi är av den uppfattningen att för att 

ett mångkulturellt samhälle skall kunna vara just mångkulturellt så bör inte integration 

handla enbart om att invandrare ska integreras med svenskar och det svenska samhället. 

För vem bestämmer vad som är svenskt? Det handlar inte om ett vi och dem, utan ett 

oss. I vårt empiriska material ses det som någonting berikande att lära sig om varandras 

kulturer och inte bara den svenska. Det handlar om att lära sig av varandra. Som en av 

respondenterna uttrycker det: ” … man ser att jorden är inte så liten.”. Återigen gör vi 

kopplingen till Audunson och det lågintensiva mötet, vilket är en förutsättning för 

tolerans, demokrati och mångkulturalism.  
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Ser man till det som tidigare skrivits om språkcaféer (se avsnitt 2.3) så stämmer våra 

resultat i mångt och mycket väl överens med det som man kommer fram till i dessa 

studier. Framförallt ses språkcaféet som ett viktigt komplement till formell 

språkinlärning. Man menar också på att deltagarna efterfrågar samhällsinformation 

vilket sker i en avslappnad miljö. Även detta stämmer överens med vad som 

framkommer i vår undersökning, då samhällsinformation förutom språkinlärning och 

möten med andra människor, är den mest uppskattade funktionen.  
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7. Slutsats 

 
I vår problemformulering pekade vi på den bristande forskningen kring 

språkcaféverksamhet och dess möjliga potential som integrationsfrämjande verksamhet. 

Vi menade att om det är bibliotekets användare som skall vara utgångspunkt för 

planering av biblioteksverksamhet så är det mest lämpligt att undersöka hur användarna 

ser på språkcaféet. Syftet med denna studie har därav varit att undersöka vilken 

betydelse språkcaféer på svenska, på folkbibliotek i Sverige, har för dess deltagare och 

huruvida detta kan främja deltagarnas integrationsprocess. För att uppnå detta syfte 

ställdes två forskningsfrågor upp. Dessa löd: 

 

1. Vilka funktioner fyller språkcaféet för dess deltagare? 

2. Hur kan språkcaféet främja integration? 

 

Vilka funktioner fyller språkcaféet för dess deltagare? 

 
Utifrån analysen av vårt empiriska material finner vi framförallt fyra framträdande 

funktioner vilka är orsaken till varför våra respondenter kommer till språkcaféet:  

 

 Att tala svenska  

 Att ta del av samhällsinformation 

 Språkcaféet som mötesplats 

 Känslan av ökat självförtroende och tillit 

 

Hur kan språkcaféet främja integration? 
 

Vad vi i vår analys av intervjuresultatet kommit fram till är att det främst är den 

kommunikativa integrationen som kan främjas av språkcaféet. Detta då språket och 

samhällsinformationen är de resurser som respondenterna tycks sätta mest värde på, och 

som dessutom kan öppna upp för de andra dimensionerna. Även den sociala 

integrationen främjas via språkcaféet då sociala nätverk skapas. Två dimensioner som 

språkcaféet dock inte utifrån vår analys kan inverka på är boendeintegration och 

familjeintegration.  

 

Här följer en sammanfattning av hur vi uppfattar att språkcaféet kan främja integration: 

Genom att tala och lyssna kan man på språkcaféet öva och stärka sitt nya språk. Detta 

kan bidra till ett ökat självförtroende. Genom att förstå språket bättre kan man också ta 

del av samhällsinformation via massmedia, men också via språkcaféet där man också 

får ta del av samhällsinformation. Språket öppnar överhuvudtaget upp för många 

möjligheter (=kommunikativ integration). Via språkcaféet får man också ta del av 

information om svenska system, och man kan ställa många frågor om hur det svenska 

samhället fungerar (=politisk integration). På språkcaféet möter man även många nya 

människor vilka man kan knyta vänskapsband med och därigenom uppstår sociala 

nätverk. Självförtroende via tillit och ökade språkkunskaper skapas också vilket gör att 

man kanske vågar ta sig för mer utanför språkcaféet (=social integration). Genom mer 

kunskap om samhället samt självförtroende och motivation öppnas kanske dörrar till 

utbildnings –och arbetslivet. Större kunskap i språket gör det dessutom enklare i 
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yrkeslivet. Via sociala nätverk som skapas via språkcaféet kan också nya dörrar för 

arbete öppnas (=ekonomisk integration).  

 

Tanken med modellen som vi har skapat här nedan är att illustrera dels relationen 

mellan språkcaféet och dimensionerna men också relationen mellan dimensionerna samt 

relationen mellan språkcaféets funktioner.  

 
Modell 2. Språkcafé och integration 

           
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

            

 

 

Som slutsats kan vi dra att språkcafé onekligen är en god ingång för dem som vill öva 

sin svenska, vilket i sin tur främjar integrationen i och med att det gynnar samspelet 

med andra människor i samhället. Deltagarna kan dessutom ta del av mer 

samhällsinformation och som deltagare själva har medgivit har språkcaféet dessutom 

lett till en större självkänsla vilket gör att man vågar ta för sig mer och delta i samhället. 

Men utöver detta bidrar språkcaféet dessutom till ett möte med andra, som kanske inte i 

alla avseenden är så lik en själv. Vissa av deltagarna kanske befinner sig i liknande 

situationer i och med att de är nyligen anlända till Sverige och försöker integrera sig i 

det svenska samhället och lära sig svenska, men här finns också de som har bott i 

Sverige i större delen av, eller hela, sitt liv.  
 

Men i mångt och mycket verkar det handla om just språket, vilket är en viktig aspekt. 

För via språket kommer så mycket mer. Via språket öppnas många nya dörrar. Och 

kanske är det just som Peralta skriver om biblioteket och möjligheterna till att lära sig 

det nya språket: 

 
[D]et … finns möjligheter att lära sig det nya språket, det språk som 

ska tillåta dem att prata med alla, att berätta, att fråga, att diskutera, att 

ifrågasätta, att överhuvudtaget delta på lika villkor. Det språk som 

kommer att hjälpa dem att bli medborgare- inte bara på papperet utan 
också i verkligheten. (Peralta 2000, s. 118) 
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8. Förslag till vidare forskning 
 

Det finns många intressanta aspekter av språkcaféverksamheten som det i denna uppsats 

inte funnits utrymme för att ta upp. Exempelvis framkommer det i intervjuerna att det 

för det mesta är av en slump som språkcaféets deltagare har fått reda på att språkcaféer 

existerar. En av respondenterna berättar om sin lärare som visserligen kände till 

fenomenet språkcafé men trodde att det kanske existerade enbart på något av stadens 

större bibliotek och detta kanske en timme i veckan. Det verkar helt enkelt vara som så 

att det inte sker någon marknadsföring i större utsträckning, vilket innebär att det krävs 

av de som är i behov av språkcafé-verksamhet av en slump skall snubbla över det, eller 

att de tar sig till biblioteket. Hur marknadsförs det helt enkelt?  
 

Språkcaféet utifrån ett organisationsperspektiv torde också vara fruktbart, och kanske 

till och med nödvändigt, att studera. Hur ser man inom biblioteksverksamheten på 

språkcaféer?  
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Sammanfattning 
 

I denna studie har vi undersökt språkcaféverksamhet på bibliotek i Sverige, där man 

pratar svenska. Syftet med studien har varit att ta reda på vilken betydelse språkcaféet 

på svenska, på folkbibliotek i Sverige, har för dess deltagare, och hur språkcaféet kan 

främja deras integrationsprocess.  

 

Två forskningsfrågor ställdes upp: 

 

 Vilka funktioner fyller språkcaféet för dess deltagare? 

 Hur kan språkcaféet främja integration? 

 

För att besvara forskningsfrågorna använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med 

sju deltagare ur språkcaféer.  

 

Den teori som i studien användes som ett analytiskt verktyg vid analys av empiriskt 

material var José Alberto Diaz integrationsmodell över integrationsprocessens olika 

dimensioner. Dessa bestod i personlig integration, familjeintegration, 

boendeintegration, kommunikativ integration, politisk integration, social integration 

samt ekonomisk integration.   
 

Vad vi kom fram till vid analys av vårt empiriska material var att språkcaféet 

framförallt fyllde fyra funktioner för respondenterna;  
 

 Att tala svenska  

 Att ta del av samhällsinformation 

 Språkcaféet som mötesplats 

 Känslan av ökat självförtroende och tillit 
 

Utifrån de svar vi fick från respondenterna är det framförallt kommunikativ integration 

som främjas av språkcaféet i och med dess funktion av att stödja språkinlärning samt 

bidra med samhällsinformation. Även social integration främjas i och med att sociala 

nätverk skapas.   
 

För att förtydliga våra tolkningar av resultatet av analysen skapade vi en ny modell, se 

Modell 2. Språkcafé och integration (se uppsatsens s. 26).   
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Bilagor 
 

Bilaga 1; Intervjuguide 
 

 Berätta om dig själv och din bakgrund! 

- Har du bott i Sverige i hela ditt liv? 

- Om inte, vart kommer du ifrån? 

- Hur länge har du bott här? 

- Hur trivs du? 

 Hur länge har du kommit till språkcaféet? 

 Hur fick du reda på att språkcaféet finns? 

 Vad tänkte du om språkcaféet innan du gick dit första gången? 

 Vad är det som får dig att fortsätta komma hit? 

 Beskriv språkcaféet och vad det är ni gör där! 

- Hur många brukar delta? 
- Är det samma personer som kommer dit? 

- Är det många olika typer av personer som kommer dit?  

 Hur brukar stämningen vara? 

 Hur trivs du i gruppen?  

 Vad brukar ni prata om? 

- Hur bestäms det vad ni ska prata om? 

 Vad lär du dig på språkcaféet? 

- Skulle du vilja säga att du lär dig någonting mer, förutom att prata svenska? 

 Känner du att du genom språkcaféet kan få hjälp med sådant som du inte kan få 

hjälp med någon annanstans? 

 Vilka tycker du att språkcaféet är till för? 

 Tror du att språkcaféet kan underlätta då man som ny anländer till Sverige? På 

vilket sätt i så fall? 

 Skulle du rekommendera andra att gå till språkcaféet? 

- Vad skulle du säga i så fall? 

 Har du lärt känna några nya människor genom språkcaféet? 

 Lär du dig någonting av de andra deltagarna (lär ni av varandra)? Berätta! 
- Lär du dig t.ex. någonting om andra kulturer? 

 Hur brukar du känna dig när du är på språkcaféet? 

- Hur brukar du känna när du går därifrån? 

 Är det någonting du saknar på språkcaféet? 

- Har du några idéer för hur man skulle kunna förbättra språkcaféet? Berätta! 

 Hur tycker du att språkcaféet skiljer sig ifrån annan svenskaundervisning? 

 Har du några andra funderingar kring språkcaféet som du skulle vilja dela med 

dig av? 














