
 

 

 

 Kandidatuppsats 

Språkcaféer vid folkbibliotek 
Språkcaféer som stöttepelare i folkbibliotekets 

arbete som mötesplats 
 

Författare: Denize Okutan 

Handledare: Joacim Hansson 

Examinator: Lars Seldén 

Termin: VT18 

Ämne: Biblioteks- och 

Informationsvetenskap 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2BO01E 



 

i 
 

Abstract 
Language cafes at public libraries: language cafes as a mainstay in the public library’s 

work as a meeting place. 

 

This bachelor thesis aims to examine how library staff experience the impact language 

cafes has on user integration and personal development, as well to study how language 

cafes can enable meetings between different individuals. Three different issues were to 

be answered which were a) how language cafes work on libraries, viewed as a social 

meeting place, b) how do language work with perceived user integration and c) with 

perceived personal development? Seven different semi structured interviews were 

conducted and thus six libraries were studied as two of the interviews were conducted 

on the same library. The library staff all worked in Skåne län and with language cafes. 

To analyse the results a theory about low-intensive and high-intensive meeting places 

was used in combination with four different themes: integration, personal development, 

disagreement and social contact. The theory that was used were created by Ragnar 

Audunson and is about how a meeting can be with someone who shares their interests 

or values, thus making it a high-intensive meeting, or someone who doesn’t share the 

same interests or values, thus making it a low-intensive meeting. The results of this 

thesis showed that a language cafe does result in both giving a place and reason for 

people to meet. There were signs of people developing as people, mainly getting more 

confidence and in the end seeking internship and thus not needing the language cafe 

anymore. Another conclusion is that the language cafes can be viewed as a high-

intensive meeting place, but also a low-intensive, depending on how people look at and 

interpret it. 

 

 

 

Nyckelord 
Mötesplats, högintensiv, lågintensiv, språkcafé, integration, Audunson.    

 

 

 

Tack 
Tack till mina nära och kära som stöttade mig, tack till min handledare som vägledde 

mig och till alla respondenter som ställde upp på intervjuer. Utan er alla hade detta inte 

varit möjligt.    
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1 Inledning  
 

På senare år har det skett en förändring i samhället, en förändring som kretsar kring en 

utveckling av multikulturalism och digitalisering. Dessa två komponenter har 

tillsammans skapat ett alltmer invecklat samhälle, och det har i sin tur resulterat i ett 

behov av mötesplatser som delvis underlättar integration för invandrare men som även 

samtidigt skapar en gemenskap hos landets befolkning trots olika värderingar, etniskt 

ursprung och/eller kulturella värderingar (Aabø et al, 2010, s. 16). Något som man 

vidare kan spekulera kring är om folkbiblioteken skulle kunna fungera som en sådan 

mötesplats, en mötesplats som skulle kunna ge möjlighet till ytterligare arbetsuppgifter 

nu när digitaliseringen tar mer plats. Vårheim menar i sin tur faktiskt på att 

folkbiblioteken har möjlighet att fungera som en plats där det kan ske möten mellan 

individer som inte delar samma värderingar. Resultaten av dessa möten är att det kan 

skapas mer tillförlitliga relationer mellan dessa individer (Vårheim, 2009). Audunson 

kom dock fram i sin studie från 2005 att:  

 
” The public library is one of the few remaining cross-cultural meeting 

places.” (Audunson, 2005, s. 437).  

 

Folkbiblioteket är alltså ett av de få kvarvarande mötesplatserna där olika kulturer möts. 

Det som detta faktum leder till är att det ökade behovet av möten som gynnar 

integration står framför en kamp om sin rätt när det bevisligen är så att folkbiblioteken 

är ett av de få kvarvarande platser som faktiskt möjliggör kontakten mellan svenskar 

och icke-svenskar.  

 

Frågan uppkommer i sin tur hur man kan rymma en aktivitet i biblioteket som kan 

uppfylla dessa krav och även exemplifiera folkbiblioteket som en mötesplats där 

individer av olika ursprung och värderingar kan mötas och respektera varandras 

skiljaktigheter. Språkcaféer är en sak som ryms i denna kategorin. Ett språkcafé är en 

aktivitet som ofta anordnas på ett bibliotek, av bibliotekspersonal, i syfte för både 

invandrare och svenskar att mötas och samtala i hopp om att utveckla deras svenska 

vokabulär. Detta är även ett tillfälle för folk med olika ursprung och värderingar att dela 

med sig av erfarenheter och förhoppningsvis utvecklas av detta mötet. Det är kring hur 

språkcaféet kan rymmas inom de teoretiska begreppen, högintensiv respektive 

lågintensiv mötesplats så som det beskrivs av Audunson, som denna uppsats kommer att 

diskutera, utveckla och besvara.  

 

Anledningen till varför det kan vara intressant att ta reda på om språkcaféet kan rymmas 

inom detta teoretiska begrepp är eftersom folkbiblioteken är ett av de få kvarvarande 

multikulturella mötesplatserna (Audunson, 2005, s. 437). En verksamhet kan även bli 

bättre om det går att påvisa att språkcaféer och därmed folkbiblioteket kan gynna det 

sociala kapitalet, så som det beskrivs av Vårheim. Att bevisa språkcaféets bidrag till 

detta kan bidra till en möjlighet att få fortsätta med detta arbete och behålla en av de få 

kvarvarande mötesplatserna med dessa typer av möten.  
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2 Bakgrund 
 

Som tidigare konstaterats så har det uppkommit ett behov av mötesplatser som både 

underlättar integration men även en ökad gemenskap hos en mångkulturell befolkning 

(Aabø et al, 2010). Det har även tidigare konstaterats att folkbiblioteken skulle kunna 

fungera som en yta som möjliggör möten mellan individer som inte delar samma 

värderingar och/eller intressen (Vårheim, 2009), något som även är allmänt känt hos 

biblioteken.  

 

Audunson har utvecklat två teoretiska begrepp som används för att beskriva de möten 

som sker mellan olika individer (Audunson, 2005). Det ena mötet kallas för 

lågintensivt, och är ett sådant möte som sker mellan individer som inte delar samma 

intressen eller värderingar. Det andra mötet är i sin tur något som Audunson kallar för 

högintensivt, och är ett möte som sker då individerna är eniga om intressen och 

värderingar (ibid.).  

 

Med stöd från forskning om att multikulturella mötesplatser behövs (Aabø et al, 2010) 

och att folkbiblioteken kan fungera som ett sådant (Vårheim, 2009) saknas ändå tydlig 

anvisning och stöd från bibliotekslagen. I denna lag kan man som närmast finna 

följande som går att koppla till detta ämne, vilka är paragraf 5 och 6:  
 

”5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 

modersmål än svenska…” (Bibliotekslagen, 2013, § 5). 

 

”6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 

tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.” 

(Bibliotekslagen, 2013, § 6). 

 

Paragraf 5 handlar om att biblioteken ska prioritera användare som inte har svenska som 

modersmål (Bibliotekslagen, 2013, § 5), vilket kan kopplas till arbetet med 

integrationen. Vidare handlar paragraf 6 om det faktum att varje kommun ska ha ett 

folkbibliotek som är tillgängliga för alla (Bibliotekslagen, 2013, § 6). Detta kan kopplas 

till allas lika värde, där användarna kan befinna sig på en offentlig yta på lika villkor. 

Noterbart är att vid genomläsning av lagen kan man inte finna något om biblioteket som 

mötesplats samt att det inte finns en lag som säger att biblioteket ska ordna aktiviteter 

som gynnar integrationen. Detta påvisar en lag som inte är representativ med dagens 

samhälle.  

 

Helgesson (2017) menar på att språket är vägen in i ett samhälle, det är så en individ 

kan integreras. Genom samtal utvecklas språket och genom kunskap i språket kan man 

vara mer interaktiv i sin omgivning och samhället som helhet, vilket i sin tur kan 

påverka ens liv väsentligt (Helgesson, 2017, s. 24). Hur livet kan påverkas är på många 

olika vis, ett par exempel är att genom att kunna vara interaktiv med omgivningen och 

kommunicera med den så kan vänskap bildas, eftersom det kan upplevas som svårare att 

bli vän med någon som man inte kan förstå. Kan man språket i det land man befinner 

sig i så är det även lättare att söka jobb som kräver att man kan tala god svenska 

samtidigt som man får möjlighet att delta mer i diverse diskussioner, så som politik, om 

man kan förstå det som sägs. Livet kan med andra ord uppfattas som enklare om man 

kan språket i det land man bor i.  
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3 Problem och syfte 
 

Tidigare presenterades en inledande text om arbetet där det även fanns en 

bakgrundsbeskrivning för ämnet. I detta kapitel presenteras problemformuleringen, 

avgränsningar, uppsatsens disposition, syfte och frågeställningar.  

 

3.1 Problemformulering 
 

Det är redan välkänt att biblioteken fungerar som en mötesplats, och det är något som 

man tittat på sedan tidigare. Det har klargjorts att folkbiblioteken är en av de få 

kvarvarande mötesplatser där möten sker vars individer inte delar samma kulturer 

(Audunson, 2005). Något som samtidigt har klargjorts är att det finns ett alltmer 

intensivt behov av dessa typer av mötesplatser eftersom det under senare år skett en 

utveckling av mångkulturalism och digitalisering (Aabø et al, 2010). Folkbiblioteken 

kan uppfylla en funktion av att vara en plats där det kan ske olika möten, specifikt 

möten som sker där individerna inte delar samma värderingar (Vårheim, 2009). Vi vet 

alltså att folkbiblioteket har en funktion som mötesplats, men problematiken med detta 

är att det saknas empiri kring mötesplatsens faktiska funktion – hur det offentliga 

biblioteket faktiskt används som mötesplats (Aabø et al, 2010). Att inte kunna definiera 

hur biblioteket faktiskt används som mötesplats kan problematisera de facto att 

biblioteket är en mötesplats.  

 

Frågan uppkommer i sin tur i hur man ska kunna exemplifiera biblioteket som 

mötesplats, och tanken är då språkcaféet. Hur kan språkcaféet rymmas som ett exempel 

på en sådan mötesplats och hur påverkar denna funktion inom biblioteket användarna 

och dess integration? Hur ser personalen på en upplevd personlig utveckling och 

användarintegration? Tanken är att genom intervjuer med den personal som arbetar med 

språkcaféer komma underfund med deras åsikter på detta och deras tankar på 

språkcaféets påverkan på användarnas integration och personlig utveckling. Deras 

resonemang kring detta kommer fungera som en grund för definitionen av språkcaféet 

och dess funktion, inom denna kandidatuppsats.  

 

3.2 Syfte  
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur bibliotekspersonal uppfattar språkcaféernas 

effekt på användarintegration och personlig utveckling, samt hur språkcaféerna kan 

möjliggöra möten mellan olika individer.  

 

3.3 Frågeställningar 
 

Frågeställningarna som detta arbete ska besvara är följande:  

 

• Hur fungerar språkcaféer på bibliotek, sett som en social mötesplats? 

• Hur fungerar språkcaféer med:  

a) Upplevd användarintegration?  

b) Upplevd personlig utveckling? 
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3.4 Avgränsning 
 

Den avgränsning som jag kommer att förhålla mig till under detta arbete är både tids- 

och platsbunden, mycket eftersom detta är en kandidatuppsats. För att säkerhetsställa att 

jag kan möta intervjupersonerna i tid, utan risk för förseningar i kollektivtrafiken, så 

valde jag Skåne län som utgångspunkt. 

 

Jag har även valt att enbart intervjua bibliotekspersonal och inte användare, detta 

eftersom min utgångspunkt var personalens synvinkel och inte användarnas. Att 

inkludera användarna skulle enbart riskera att det blev två olika synvinklar som inte går 

att arbeta med i denna uppsats, utan lättast är det om man enbart väljer en av dessa två 

att utgå från.  

 

Det sker även en begränsning till var dessa intervjupersoner ska vara verksamma i. Alla 

intervjupersoner befinner sig i Skåne län och är verksamma på ett folkbibliotek i detta 

län. Detta betyder att undersökningen bara kommer att utgå från personalen från detta 

län, och behöver då inte överensstämma med övriga län i Sverige. För övrigt så kommer 

det även ske en begränsning av antalet som blir intervjuade. Sammanlagt är det sju 

individer som är verksamma med språkcaféer och biblioteksverksamheten som väljs ut. 

Det är enbart språkcaféerna som kommer att diskuteras, ingen annan funktion på 

biblioteket är relevant. Anledningen till dessa begränsningar beror mycket på att det är 

en kandidatuppsats med en kort tid för genomförande.  

 

3.5 Disposition 
 

Uppsatsen börjar med en inledning och en bakgrund som beskriver varför ämnet är 

intressant samt en presentation av bakgrunden till ämnet. Efter det så presenteras en 

problemformulering och syfte till varför jag genomför denna undersökning, hur den 

begränsar sig och vilka frågeställningar jag har valt. Vidare skriver jag om den tidigare 

forskningen för att göra forskningsområdet tydligare. Sedan presenteras teori och 

metodval för uppsatsen, varefter en redogörelse för resultaten sker. Slutligen analyseras 

innehållet med utgångspunkt från teorivalet, varefter diskussion förs angående 

metodval, resultat och förslag till vidare forskning. Arbetet avslutas med en 

sammanfattning.  
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4 Kunskapsläge 
 

Forskningsområdet som detta arbete bygger på är kopplat till biblioteket som mötesplats 

samt integrationen. I detta avsnitt beskrivs forskning som knyter an till det ämne detta 

arbete har, detta för att klargöra forskningsområdet och belysa ett område som annars 

kan uppfattas som oklart om det inte inkluderas, vidare presenteras den akademiska 

litteraturen först varefter den övriga litteraturen presenteras efteråt.  

 

4.1 Akademisk litteratur 
 

Den akademiska litteraturen är peer-reviewed, vilket innebär att den genomgått en 

process för att se så att den upprätthåller en vetenskaplig standard. 

 
4.1.1 Folkbiblioteket som mötesplats  

 

Tanken kring biblioteket som mötesplats har cirkulerat kring ett antal forskare. Detta 

intresse resulterade slutligen i ett projekt kallat PLACE-projektet, full titel PLACE: 

Public Libraries – Arenas for Citizenship: An Investigation of the Public Library as a 

Meeting Place in a Digital and Multicultural Context (Aabø et al, 2010). Detta projekt 

pågick från 2007 till 2011 och finansierades av det Norska forskningsrådet, vilket 

inkluderade ett större antal forskare som bl.a. Ragnar Audunson, Sunniva Evjen, 

Andreas Vårheim och Svanhild Aabø. Projektet behandlade bibliotekets funktion som 

en offentlig mötesplats och där de multikulturella möten som sker på biblioteken kan 

gynna det sociala kapitalet (ibid.). Bland slutsatserna kom de fram till att biblioteket har 

en funktion som mötesplats och har en positiv effekt på det sociala kapitalet, men 

förtydligade att det finns en problematik kring att faktiskt beskriva vad som egentligen 

är en mötesplats per definition (ibid.).  

 
4.1.1.1 Grunden för projektet och dess resultat 

 

Audunson är professor i bibliotek- och informationsvetenskap och är verksam på 

Högskolan i Oslo och Akershus (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2018). Audunson har 

genomfört ett antal studier kring biblioteket som mötesplats, men även det sociala 

kapitalet (ibid.). Han var ledare för PLACE-projektet som pågick mellan 2007 och 2011 

och genomförde både studier ensam och tillsammans med andra forskare. Några av hans 

studier presenteras i detta avsnitt.  

 

En av hans tidigare studier återanvändes av vissa deltagare i PLACE-projektet, så som 

hos Aabø et al. (Aabø et al, 2010) och Evjen et al. (Evjen et al, 2009) där det hänvisas 

till Audunsons tidigare studie från 2005. Denna studie presenteras i The public library 

as a meeting-place in a multicultural and digital context (Audunson, 2005). I denna 

studie studerar han av vilken anledning användare och icke-användare besöker 

biblioteken, och om dessa möten är sådana där individerna inte delar samma intressen, 

kulturer och värderingar eller om det är det motsatta (ibid.). Vidare presenteras det i 

studien att de nuvarande utmaningarna som folkbiblioteken möter är hur dessa bibliotek 

både ska främja landets egna kulturella gemenskap men även främja den 

mångkulturalitet och mångfald som immigrationen har lett till (ibid.). 

 

Audunson har under sina studier i PLACE-projektet presenterat olika resultat. Under en 

studie som presenterades 2009 reflekterade Audunson och Evjen över folkets syn på 

folkbiblioteken, där fokuset låg på att finna om deras syn på folkbiblioteket skulle 
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kunna försvåra en utveckling inom denna institution (Evjen et al, 2009). De kom fram 

till att både användare och icke-användare vill ha ett aktivt bibliotek där institutionen 

även ska fungera som ett socialt rum, öppet för olika möten. Under sina intervjuer 

informerade intervjupersonerna om att de kom till biblioteket för att samtala med andra 

individer och en av dessa intervjupersoner beskrev även biblioteket som en mötesplats 

(Evjen et al, 2009, s. 170). Andra användare beskrev även att det finns en trygghet i att 

befinna sig i byggnaden och för vissa så var besöken på biblioteket även deras vardag, 

där syftet kunde vara utlån av medier men även sällskapsskapandet som kunde uppstå 

(Evjen et al, 2009).  

 

I en annan studie som Audunson genomförde tillsammans med Aabø och Vårheim så 

diskuteras biblioteket som mötesplats vidare och resultaten faller i samklang med de 

tidigare studierna. Biblioteket används som en plats för möten, där användarna 

identifierar biblioteket som ett andra hem, men för vissa även en arbetsplats och en 

offentlig plats öppen för alla (Aabø et al, 2010). 

 
4.1.2 Biblioteket som mötesplats över gränserna 

 

Mikael Stigendal, som arbetar som forskare och sociolog, diskuterar i Biblioteket i 

samhället – en gränsöverskridande mötesplats? om just hur viktig biblioteket är som 

mötesplats (Stigendal, 2008). Stigendal genomförde ett större antal intervjuer, 

sammanlagt 31 stycken, med olika individer i Skåne län som alla arbetade som 

bibliotekspersonal. Under dessa intervjuer diskuterade de innanförskap, utanförskap och 

mötet på ett bibliotek (ibid.).   

 

I sin forskning blev det tydligt att personalen ansåg biblioteket vara en fristad där alla 

användare skulle behandlas lika. Personalen menade på att utöver de användare som 

kom till biblioteket enbart i syfte för att låna böcker så kom även andra grupper till 

biblioteket, exempelvis hemlösa, ensamma äldre, nysvenskar, barn som egentligen ska 

befinna sig i skolan, i syfte att använda biblioteket av diverse syften (Stigendal, 2008). 

Dessa grupper kom till biblioteken i olika syften, men det var tydligt för Stigendal och 

hans intervjupersoner att det fanns en stor variation av besökare (ibid.).  

 

Biblioteket som plats kunde ge möjlighet för olika individer att komma till biblioteken 

och fly undan den utanförskap, eller ensamhet, de befinner sig i (Stigendal, 2008). 

Stigendal tryckte på vilken roll bibliotekarierna hade, inte enbart som bibliotekspersonal 

utan även som någon användarna kunde diskutera med och göra sig hörda, vilket i sin 

tur kunde gynna delaktigheten på biblioteken. Biblioteken fungerade alltså inte enbart 

som en plats för läsning utan även som ett rum för möten (ibid.). 

 
4.1.3 Bibliotekets betydelse för integration 

 

Svensk biblioteksförening skrev 2008 Framgångsrikt, men förbisett: om bibliotekets 

betydelse för integration. Detta var en rapport som behandlade just bibliotekets 

betydelse för Sveriges integration (2008).  

 

I sin rapport menar de på att anledningen till att biblioteket anses mer och mer som en 

mötesplats beror på att de övriga offentliga rummen i Sveriges samhälle har minskats, 

och att biblioteket även i sin tur är ett fritt och gratis rum att befinna sig i 

(Framgångsrikt, men förbisett: om bibliotekets betydelse för integration, 2008). 

Biblioteket refereras av idéhistoriken Amanda Peraltas som en funktion, eller rum, som 
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kan användas för att integreras, då det finns en respekt gentemot mångfald (2008, s. 18–

19). Detta kan vara till fördel för användarna då de i sin rapport påvisar att de grupper 

som använder biblioteken mestadels är icke svenskar (2008, s. 10). 

 

De trycker vidare på rollen bibliotekspersonalen har gällande den sociala biten 

(Framgångsrikt, men förbisett: om bibliotekets betydelse för integration, 2008, s. 20). 

Mycket av fokuset ligger på vilken betydelse biblioteken kan ha på den personliga 

utvecklingen, vilket är:  

 
”…aspekter som individuell utveckling genom utbildning, olika talanger, 

självförtroende och sociala nätverk, aspekter som enligt Bjerninger och 

Åkerman har betydelse för flera av de integrationsdimensioner som Diaz 

beskriver, tydligast dock för den kommunikativa integrationen.” (2008, 
s. 20). 

 

De talar även om samhällsempowerment, vilket delvis har att göra med deltagandet i 

demokratin, vilket exemplifieras genom att biblioteket erbjuder lokaler och kan assistera 

med att sprida information kring enkäter (Framgångsrikt, men förbisett: om bibliotekets 

betydelse för integration, 2008, s. 21). I sin rapport talar de om ytterligare diverse 

teman, men mest relevant i detta arbete blir det sociala sammanhanget, vilket betyder att 

biblioteket kan fungera som en plats eller funktion för möten, eller snarare gynna olika 

möten (ibid.). 

 
4.1.4 Det sociala kapitalet  

 

Begreppet socialt kapital är ett s.k. paraplybegrepp, då det är en term med många olika 

definitioner och ytterligare begrepp. Detta arbete kommer att utgå från Vårheims 

definition av det sociala kapitalet.  

 

Vårheim beskriver grundtanken med det sociala kapitalet på så vis att det är ett möte 

som sker mellan individer som i sin tur kan resultera i en ökad tillit mellan dessa 

(Vårheim, 2009). Det är alltså så att om det sker möten mellan individer som genererar 

en ökad mängd tillit är chansen större att de kan samverka gemensamt som ett samhälle 

och driva varandra mot samma mål (ibid.). Han menar fortsättningsvis att de länder som 

har invånare som kan känna tillit gentemot varandra har större möjligheter att utvecklas 

och bli till bättre platser än om de inte haft denna tillit. De områden eller länder som har 

invånare som inte har denna tillit skadas av den bristande tilliten (Vårheim, 2009, s. 

878). 

 

Vidare kan ett möte mellan två individer som är väldigt olika generera fler fördelar. 

Vårheim menar på att när en person får möta en annan person som inte delar samma 

intressen eller värderingar inte enbart genererar en tillit mot just den individen utan även 

underlättar framtida möten med individer som även de inte delar samma egenskaper 

med personen i fråga (Vårheim, 2009). Det finns ett antagande om att det är svårt att 

hitta platser där dessa möten kan ske, men att biblioteket har en socialt gynnande 

funktion i samhället. Det sociala kapitalet är en produkt som biblioteket skapar passivt, 

genom att underlätta möten mellan individer vars värderingar och intressen inte är 

desamma (ibid.). Det är genom biblioteket som plats som möjliggör ett möte mellan 

olika grupper av människor; däribland olika åldersgrupper, kön, etniskt ursprung och 

individer med olika intressen. Dessa möten gynnar det sociala kapitalet och det 

demokratiska samhället (ibid.). 
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4.2 Övrig litteratur 
 

Den övriga litteraturen presenteras i detta avsnitt och är inte inräknad som akademisk 

litteratur.   

 
4.2.1 Multikulturalism och integration i biblioteket som mötesplats  

 

Vårt samhälle präglas idag av mångkulturalism, vilket betyder att samhället innefattar 

mer än en kultur. År 2015 var Sverige med om en stor flyktingvåg som ställde landet 

och dess befolkning inför nya utmaningar och lärdomar (Helgesson, 2017), men detta 

medförde även en risk för rasism. I Bryt upp! Om etik och rasism (2014), diskuteras 

begreppet rasism, dess förekomst och hur den kan motverkas.  

 

Rasism definieras som ett fenomen som uppkommer från en rasistisk diskurs, och som 

presenterar sig själv genom en tro om att folk kan delas in i raser där denne ras 

indelning är hierarkisk, alltså där en ras står över den andra (Bryt upp! Om etik och 

rasism, 2014). Författarna i detta verk diskuterade med olika individer som varit utsatta 

för rasism om hur de motarbetat det, och kom fram till olika strategier. Ett sätt att 

motarbeta rasismen är genom att skapa en plats som skapar trygghet, och ett exempel 

som angavs var att befinna sig i större städer mångfalden redan existerar eller söka sig 

till andra miljöer som utlyser trygghet. Vidare presenteras en strategi om att vissa 

individer ska fungera som förebilder för andra, samt att ta konfrontationen och säga 

ifrån när det sker en diskriminering (Bryt upp! Om etik och rasism, 2014, s. 92 – 100). 

 

I Jallatillsammans presenterar Annette Helgesson olika kultur- och integrationsprojekt 

för de som inte har svenska som modersmål (Helgesson, 2017). Helgesson trycker på 

vikten för språket och hur den har en positiv effekt på integrationen, och i sin text 

refererar hon till Victoria Lagerkvist som skriver följande:  

 
”Genom språk, berättelser och möten kan förståelse och förändring 

skapas… Språk kan å ena sidan binda samman världar och människor, å 

andra sidan bli barriärer. Den människa som inte behärskar ett visst språk 

i en viss kontext kan hindras i sin rätt att få delta i samhället och påverka 

sin livssituation.” (Helgesson, 2017, s. 24). 

 

Folkbiblioteken kan i sin tur ge möjligheter att ge möjligheter för flyktingarna genom 

att erbjuda medier eller andra verktyg som gynnar språkutveckling, för att sedan i sin tur 

gynna integrationen (Helgesson, 2017). Helgesson menar på att många individer som 

nyligen kommit till Sverige önskar att få möjligheten att samtala med en individ som 

redan talar språket flytande, något som Helgesson menar på är fullkomligt möjlighet för 

biblioteket att uppfylla (Helgesson, 2017, s. 27). Hennes exempel är biblioterapi men 

även hennes projekt JallaTillsammans (ibid.).  

 

JallaTillsammans var en bokcirkel som varade under vintern 2015 och det som var unikt 

var att det var en digital bokcirkel och inte en fysisk (Helgesson, 2017). Hon menade på 

att fysiska möten kunde kännas tryckande eller att möten som kan ske naturligt kan 

behöva ett extra stöd, så som en anledning att mötas, och biblioteket har enligt 

Helgesson en betydelse för de ungas integration då de kan möjliggöra ett möte 

(Helgesson 2017, s. 38). Under projektet fick de möjligheten att inte bara utveckla de 

nyanländas digitala färdigheter utan även skapa kvinnliga förebilder (Helgesson, 2017, 

s. 44–49). Efter samtalet om kvinnliga förebilder där en författare deltagit hade 
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kvinnorna som deltagit givit uttryck för att ha blivit motiverade och vissa individer såg 

även upp till författaren som deltagit (Helgesson, 2017, s. 49).  

 

Vidare påvisades det att deltagarna kunnat mötas, diskutera och utvecklas utan att känna 

trycket att sitta framför andra individer, då de var skyddade av datorskärmen (Helgesson 

2017, s. 49). Många av deltagarna samtalade även utanför den digitala bokklubben och 

blev bl.a. bekanta med författaren genom sociala medier (Helgesson, 2017, s. 49). 

Helgesson avslutar med att informera att fördelarna med projektet var många, många 

sparade in på transportkostnader, fick mer kontakt med varandra och med Helgesson 

utanför boksamtalet samt att de lärt sig av varandras erfarenheter (ibid.).  

 

5 Teori 
 

Tidigare presenterades den tidigare forskningen som ska användas i 

diskussionsavsnittet, detta kapitlet handlar i sin tur om den teori som kommer att 

fungera som ett verktyg för att analysera resultaten av denna studie. De teorier som jag 

utgår ifrån under mitt arbete är Audunsons teorier om lågintensiva och högintensiva 

mötesplatser.  

 

5.1 Lågintensiv respektive högintensiv mötesplats 
 

Audunson beskriver sina teorier gällande låg- och högintensiva mötesplatser i The 

public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The necessity of 

low-intensive meeting-places (Audunson, 2005). Dessa två begrepp är teoretiska 

begrepp, inte allmänna begrepp som går att användas i vardagen utan mer som ett 

verktyg för att analysera olika fenomen. Han beskriver den högintensiva mötesplatsen 

som en plats där en individ träffar andra individer. Det som är speciellt med detta mötet 

är att dessa individer delar intressen och/eller värderingar. Lågintensiva mötesplatser är 

i sin tur det motsatta, då en individ befinner sig tillsammans med andra individer som 

inte delar samma intressen och/eller värderingar (ibid.). Vidare menas det på att 

lågintensiva möten är de möten där man möter den eller det som är annorlunda eller det 

som är olikt (Aabø et al, 2010).  

 

Hans resonemang grundar sig i tanken att det kan ske två olika sorters möten, en tanke 

som reflekterar tillbaka till Goffmans teorier om något som kallas för fram- respektive 

baksidan. Framsidan beskrivs som ett formellt möte, ett sådan möte som sker på 

exempelvis hobby-relaterade aktiviteter, så som under fotbollsträningen, eller i ett 

klassrum under lektionerna. Baksidan beskrivs i sin tur som informella möten, vilket är 

det mötet som kan ske efter dessa hobby-relaterade aktiviteter eller efter lektionen, då 

individerna kan få möjlighet att diskutera om det formella mötet (Audunson, 2005). 

 

Audunson menar på att både det lågintensiva och högintensiva mötet är viktiga delar i 

en människas liv (Audunson, 2005). Den högintensiva mötesplatsen ger enligt 

Audunson en anledning att fortgå sina egna liv (Audunson, 2005, s. 436). Vidare menar 

man på att högintensiva mötesplatser ger möjligheten för individerna att på olika vis 

förverkliga sina egna mål eller intressen (Aabø et al, 2010), och Audunson 

exemplifierar detta genom att individen väljer jobb utifrån sitt intresse, alternativt 

hobby-relaterade aktiviteter som gynnar individens fritidsintressen eller aktiviteter som 

gynnar hens religiösa värderingar (Audunson, 2005).  
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Ett annat exempel som förtydligar den direkta skillnaden på en lågintensiv och 

högintensiv mötesplats är politiska möten. En individ står för ett parti och har en viss 

politisk åskådning, och i ett möte med andra från samma parti upplevs det som ganska 

avslappnat då alla tycker lika kring olika politiska frågor, då alla är med i samma parti, 

vilket i sig är ett högintensivt möte. Skulle samma person senare välja att delta i ett 

möte med individer från andra partier så skulle det vara mer spänning i luften och 

individen skulle inte vara lika avslappnad, då dessa individer inte håller med i alla 

politiska frågor, då de inte är i samma partier, vilket i sig är ett lågintensivt möte (Aabø 

et al, 2010). 

 

Utan att ha en högintensiv mötesplats riskerar individen att bli isolerad (Audunson, 

2005, s 436). Audunson talar vidare att det behövs en balans mellan dessa två 

mötesplatser. Befinner sig individen på en högintensiv mötesplats, exempelvis en 

fotbollsträning, så är risken liten att denne möter på någon som är intresserad för 

datorspel. Befinner sig individen i en moské så kanske denne inte möter på så många 

kristna personer. Audunson menar på att människor tenderar till att mestadels befinna 

sig på en högintensiv mötesplats, då de hellre deltar i aktiviteter som faller i deras 

intresse, lyssnar på sin typ av musik och i slutändan till större del associera sig med 

individer som delar dessa värderingar eller intressen. Fortsätter man att för det mesta 

befinna sig bland människor som delar samma värderingar och intressen är det med 

andra ord inte så stor möjlighet att träffa på individer som inte delar dessa aspekter 

(Audunson, 2005).  

 

Evjen et al. menar vidare på att individerna till större delar enbart är med om 

högintensiva möten, och att andelen lågintensiva möten minskar (Evjen et al, 2009, s. 

171). Anledningen till detta är eftersom folk har en mindre chans att träffa andra 

individer vars intressen eller åskådningar avviker så mycket att personen reagerar på 

det, även om samhället i dagens läge innehåller en befolkning som avviker mer från 

varandra än innan (ibid.).  

 

Anledningen till varför en balans mellan dessa två typer av mötesplatser är enligt 

Audunson väldigt tydligt. Ett exempel är två olika grupper, en äldre åldersgrupp och en 

yngre åldersgrupp, som inte tidigare kändes vid varandra började befinna sig på ett 

bibliotek i Oslo samtidigt. Först hade de ingen kontakt, men de båda grupperna arbetade 

med olika teknikrelaterade aktiviteter. Efter ett tag insåg de båda grupperna att de kunde 

gynnas av att samarbeta för att uppnå samma mål (Audunson, 2005). Detta mötet är 

väsentligt för ett demokratiskt samhälle, där olika individer av till synes olika intressen 

och värderingar plötsligt kan finna en gemenskap och arbeta mot samma mål (ibid.). Att 

biblioteket i sin tur kan assistera med dessa möten är desto bättre för 

biblioteksverksamheten.  

 

5.2 Användning av teorin 

 

Audunsons teorier om högintensiv mötesplats och lågintensiv mötesplats fungerar 

delvis som en grund för min frågeställning, även om det är outtalat, men även som 

grund för mitt analysavsnitt. I mitt analysavsnitt så analyserar jag intervjuerna utifrån 

fyra utvalda teman som jag i första rundan kommer att analysera som om att det var en 

högintensiv mötesplats, varefter jag sedan kommer att göra samma sak men i stället 

analysera det som om att det var en lågintensiv mötesplats.  
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Anledningen till varför jag kommer att göra detta är eftersom språkcaféet fungerar som 

en mötesplats men det kan vara intressant att se hur denna mötesplats kan tolkas olika 

beroende på vilken ingångspunkt man har. Vidare kommer teorin användas som 

underlag i min diskussion då hela arbetet grundar sig på dessa teoretiska begrepp av 

Audunson.  

 

6 Metod 
 

Här presenteras val av metod för insamling av empirin, genomförandet av studien samt 

val av metod för analys. Genom sju semistrukturerade intervjuer samlas data in och 

analyseras med hänsyn till Audunsons teori om lågintensiva mötesplatser och utifrån 

vissa teman som framkommit genom intervjuernas genomförande.  

 

6.1 Val av metod 
 

Den metod jag valde att använda var en kvalitativ intervjumetod, vilket är en metod som 

fokuserar mer på innehållet i datainsamlingen än på själva kvantiteten av 

datainsamlingen (Wildemuth, 2009). Eftersom jag arbetar med teoretiska begrepp som 

kan uppfattas som främmande ansåg jag att en semistrukturerad intervjumetod 

fungerade bäst. En semistrukturerad intervju är en intervju vars grundläggande 

frågeställningar är färdigställda men där det samtidigt finns möjlighet att ändra hur och 

när frågorna ställs under intervjun, samtidigt som nya frågor kan uppkomma 

(Wildemuth, 2009). Tanken var att nya diskussioner eller frågor kan uppkomma under 

en intervju som man inte tänker på innan, och då lämpar sig en semistrukturerad 

intervju då man kan ställa dessa tilläggsfrågor.  

 

Wildemuth skriver att denna metod väljs ofta då det finns en insikt om att individer 

uppfattar verkligheten olika, och att genom denna insikten kan man anpassa 

intervjuguiden och forma den under intervjun så att den lämpar sig just den individen 

som blir intervjuad (Wildemuth, 2009, s. 232). Vidare går det att se att en strukturerad 

intervju i sin tur är tydligare beskriven än en semistrukturerad, så den semistrukturerade 

finns till just för att kunna förändras (ibid.). Noterbart är även att semistrukturerade 

intervjuer inte är lite strikt hållna som en strukturerad, men inte lika oorganiserad som 

en ostrukturerad intervju (ibid.). Wildemuth menar även på att semistrukturerade 

intervjuer är en av de bästa metoder för att samla in och studera informationsbeteenden i 

alla dess former (Wildemuth, 2009, s. 240). 

 

6.2 Urval och begränsningar 
 

Jag valde att intervjua sju individer som alla är bibliotekspersonal och som ansvarar för 

språkcaféerna på folkbiblioteken. Dessa sju individer befinner sig alla inom Skåne län, 

och detta urval beror delvis på att jag som intervjuare vill kunna möta min 

intervjuperson personligen, samt att det blir en viss typ av urval att förhålla sig inom 

samma län. Hur själva urvalet av dessa sju intervjupersoner skedde var genom att skicka 

ut ett samlat mejl till chefer på olika bibliotek i Skåne, varefter jag fick besked från den 

personal som arbetade med språkcaféer på respektive bibliotek. Det blev då de första 

som tackade ja till intervju som blev intervjuade, då tidsperioden inte kunde klara mer 

än max sju intervjuer.  
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Jag kommer att utgå från tidigare forskning från 2005 och fram tills 2018, detta delvis 

eftersom denna forskningen är tämligen ny men även eftersom insamlingen av data ska 

vara aktuell. Risken är att om man utgår från äldre material så kan empirin vara 

inaktuell eller felaktig, vilket i sin tur skulle innebära en rubbning i resultaten i detta 

arbete.  

 

Det gjordes ingen särbehandling av storleken på dessa folkbiblioteken utan urvalet var 

att intervjuerna skulle ske på folkbibliotek. Mer exakt är att intervjuerna skedde med 

personal som arbetade på huvudbibliotek och inte filialer, skolbibliotek, 

universitetsbibliotek eller andra bibliotek. Anledningen till detta är eftersom 

folkbiblioteken är offentliga för allmänheten, och folkbibliotekens målgrupp är alla, och 

inte enbart vissa målgrupper (Bibliotekslagen, 2013, § 6). 

 

6.3 Forskningsetik 
 

Det finns olika forskningsetiska regler att följa när man forskar, något som jag har hållit 

mig fast vid. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, 2002). Informationskravet innefattar kortfattat att intervjupersonerna ska få 

reda på vilken roll de har i undersökningen samt deras rättigheter att delta och avbryta. 

Samtyckeskravet är att man ska få intervjupersonens tillstånd och samtycke. 

Konfidentialitetskravet är ett förtydligande om intervjuarens tystnadsplikt när det gäller 

etiskt känsliga uppgifter som går att koppla till specifika individer. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna bara ska användas till forskning (ibid.). 

 

Före intervjuerna informerades intervjupersonerna via mejl, men även på plats, om vad 

för undersökning jag genomförde och vad deras uppgift var. Jag frågade om deras 

tillstånd att använda deras namn, att detta var frivilligt och att de fick avbryta eller ångra 

sig om de ville. Jag försäkrade om att detta handlade om en c-uppsats och att det var 

enbart i forskningssyften uppgifterna skulle användas till.  

 

Efter avslutad intervju försäkrade jag mig även om att intervjupersonen hade mina 

uppgifter så att denne kunde kontakta mig vid behov. För övrigt kommer enbart jag och 

handledaren ha tillgång till transkriberingarna, detta för att skydda intervjupersonerna 

och deras uppgifter.  

 

6.4 Genomförande 
 

Under slutet av april och början av maj månad genomfördes det sammanlagt sju olika 

intervjuer med bibliotekspersonal i Skåne län. Med bibliotekspersonal menas både 

biblioteksassistenter och bibliotekarier. Av de sju intervjuade individerna var sex av 

dem utbildade bibliotekarier och en biblioteksassistent. Alla dessa bibliotek är olika till 

storlekar, vissa är mindre till yta på biblioteket, invånarantal och personalantal medan 

andra är större. Anledningen till detta urval är ingen, men för övrigt var alla biblioteken 

huvudbibliotek. Intervjupersonerna var alla personal som arbetade med språkcaféer och 

intervjuerna i sig var semistrukturerade.  

 

Jag tog kontakt med intervjupersonernas chefer för att ta reda på kontaktuppgifterna till 

den individ som ansvarade för språkcaféer, varefter jag personligen tog kontakt med 

intervjupersonerna via mejl. I mejlet kom vi fram till datum, plats och tid, vilket alla var 
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saker som intervjupersonerna fick välja i syfte att göra det så tryggt som möjligt för 

dem.  

 

Innan intervjun startade frågade jag om intervjupersonernas namn och om det var tillåtet 

för mig att använda deras namn vid bl.a. citering. Jag förtydligade att de har rätt att 

ändra sig alternativt avbryta intervjun om så önskas. Jag frågade även om tillåtelse att 

spela in samtalet, detta för att kunna fokusera mer på intervjun och samtalet än på att 

anteckna, så att jag vid ett senare tillfälle kunde transkribera allt material. Jag visade 

dem när jag började att spela in och när jag slutade att spela in, så att de var medvetna 

när de blev inspelade eller inte.  

 

Till varje intervju hade jag min intervjuguide som jag utgick från, men efter den första 

intervjun hade jag nyuppkomna frågor som presenterats under den intervjun och som 

senare kom att prägla de senare intervjuerna. Alla intervjuerna skedde med 

intervjupersonen i ett ostört rum, antingen på deras arbetsplats i deras kontor, eller en 

annan lokal på biblioteket där vi kunde samtala ostört från andra störningsmoment.  

 

Efter intervjun var klar fanns det möjlighet att presentera fler tankar om 

intervjupersonen ville, varefter jag tackade för medverkan och avslutade intervjun. 

Intervjupersonerna skulle få fortsätta ha tillgång till mina kontaktuppgifter och 

möjlighet till senare kommunikation via mejl eller telefon fanns om vidare funderingar 

uppstod hos någon part.  

 

Slutligen transkriberades alla intervjuer en efter en i ett samlat dokument som enbart 

jag, handledaren och examinatorn skulle få tillgång till, detta eftersom uppgifterna inte 

ska användas i fel syften. Transkriberingarna är ordagranna men olika läten, pauser eller 

andra ljud är exkluderade då syftet är vad intervjupersonerna faktiskt säger i intervjun, 

och inkludering av en massa andra moment kan upplevas som distraherande.  

 

6.5 Strategi i skapandet av intervjuguide 
 

Jag ansåg det personligen vara lättast att skapa en intervjuguide som var så strukturerad 

som möjligt, samtidigt som den även fortsatte att vara semistrukturerad. Tanken med 

detta var att jag som intervjuare ska kunna ha tydliga frågor som går att besvara, utan 

risk för att missa en fråga p.g.a. en otydlig intervjuguide. Jag ville inte heller riskera att 

glömma bort vad jag skulle fråga, därav en mer strukturerad guide som skulle assistera 

mig under intervjuernas gång. Vidare ville jag behålla möjligheten till att utveckla 

frågorna allt eftersom nya samtalsämnen presenterade sig, därav att frågorna inte var 

alltför strukturerade.  

 

Även om jag genomför en semistrukturerad intervju så följde jag inte Wildemuths tips 

till intervjuguide. Wildemuth menar på att i intervjuguiden så ska man först välja ut 

olika ämnen varefter man skriver frågor under dessa ämnen och slutligen bestämmer 

eventuell order på frågorna (Wildemuth, 2009). Jag väljer att genomföra en lite mer 

strukturerad intervjuguide.  

 

Jag började med frågor kring det praktiska, för att låta intervjupersonen bli bekväm med 

att kunna besvara en lättare fråga. Vidare ställde jag frågor som kombinerade deras egna 

erfarenheter och åsikter, för att möjliggöra att få svar på mina frågor utan att utsätta dem 

med för mycket press. Tanken är att genom att ställa frågor som inte kräver att de 
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plockar fram en massa data utan snarare erfarenhet gynnar både mig när jag får mina 

svar, men underlättar för intervjupersonen då denne kan känna sig säkrare i sina svar.  

 

I guiden avslutade jag med frågor kring fördelar och nackdelar kring språkcaféerna, 

detta eftersom nya tankar kan presenteras i frågor som dessa. Nya problem, eller 

möjligheter, kan framkomma i de avslutande frågorna. De ställdes inte tidigare för då 

skulle risken finnas att intervjupersonerna skulle bli tvingade att svara på frågor som 

vinklar deras syn på saken innan de fått möjligheten att beskriva situationen på deras 

språkcaféer. Efter att alla frågor hade ställts ville jag försäkra mig om att 

intervjupersonen hade fått allt sagt och att ingen information hade glidit undan, så det 

fanns möjlighet att lägga till kommentarer om så önskades.  

 

6.6 Val av metod för analys 
 

Efter att ha genomfört intervjuerna valde jag att utgå från ett teoretiskt begrepp – 

Audunsons beskrivning av en lågintensiv mötesplats. Vidare valde jag även att använda 

mig av en metod för analys kallad meningskoncentrering.  

 

Meningskoncentrering är en kvalitativ metod som jag valde eftersom kvalitativa 

metoder är det som jag anser fungerar bäst i detta arbete. Redan innan jag valde metod 

för analys upptäckte jag ett flertal teman som intervjuerna grundade sig i, vilket 

underlättade mitt val av metod för analys.   

 

Denna metod går att kortfattat beskriva på så vis att man plockat ut olika teman som 

framkommer ur intervjuer som man sedan kan analysera. Man kortar ned intervjuernas 

meningar och slutligen blir det enbart ett fåtal ord som består (Kvale och Brinkmann 

2014, s. 247). Denna metod för analys innefattar i regel fem olika steg: Läs igenom 

intervjuerna och få en helhetssyn på det hela, ta ut meningsenheterna från intervjuerna, 

omformulera dessa meningsenheter till teman som man finner, ställ frågor till teman 

som grundar sig i forskningen man genomför varefter allt samlas till de slutgiltiga 

teman som då blivit kvar (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 247). 

 

De teman som jag kunde finna i slutändan var fyra till antal: Integration, personlig 

utveckling, oeniga diskussioner och social kontakt. Med hjälp av dessa fyra teman 

kunde jag lättare svara på mina frågeställningar samtidigt som jag lättare kunde söka 

mig bland intervjupersonernas svar, med hänsyn till Audunsons teoretiska begrepp 

lågintensiv mötesplats. Temat integration kommer att hjälpa mig besvara min första 

frågeställning, social kontakt hjälper mig besvara den andra frågan, personlig utveckling 

hjälper mig med den tredje frågan. Temat oeniga diskussioner kommer att hjälpa mig att 

besvara de två sista frågeställningarna.  
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7 Presentation av empiriskt material 
 

Här kommer det ske en presentation av hur språkcaféerna ser ut på de diverse 

biblioteken. Den intervjuade bibliotekspersonalen har fått fiktiva namn för att skydda 

deras uppgifter, vilka blir Anna, Eva, Johan, Lars, Emma, Inger och Margareta. Detta 

empiriska materialet kommer att användas i analysen av resultaten då 

tillvägagångssätten kan spela en viss roll.  

 
7.1.1 Anna 

 

På Annas bibliotek har man språkcaféer en gång i veckan under ca en och en halv 

timme, kl. 14.30-16.00. De startade med språkcaféer för 10 år sedan då det började bli 

en efterfrågan på detta. Under ett språkcafé kommer ca 10 till 15 volontärer från Röda 

korset som de samarbetar med, och med detta 10 till 15 volontärer inräknade så blir de 

mellan 30 till 40 personer per språkcafé. De sitter ca sex stycken per bord tillsammans 

med en eller två volontärer, där de får samtala fritt bortsett från att de undviker 

diskussioner kring religion och politik. Till bibliotekets hjälp har de fått 

integrationspengar som de använt till att bl.a. hyra in en språkvärd och köpt in böcker 

som de till en början använde mycket, samt fortfarande gör vid behov. 

 

Majoriteten av deltagarna är nyanlända till Sverige. De dominerande etniska grupperna 

är från Syrien och Afghanistan, men det kommer även deltagare från Nigeria, Somalia, 

Storbritannien, Japan och Kina. De har ett drop-in system där deltagarna får komma och 

gå som de önskar, med syfte att ge deltagarna möjlighet att komma sent samt gå om de 

känner sig obekväma eller har andra tider att passa. 

 
7.1.2 Eva 

 

På Evas bibliotek har man språkcaféer en gång i veckan och håller på terminsvis, vilket 

för dem betyder att de nu under våren började den 31:e januari och håller på fram till 

den 30:e maj. Tidigare har de även haft under sommaren men så har det inte blivit detta 

året, 2018, vilket det inte finns någon direkt orsak till. De håller på i en timme, mellan 

17.30 till 18.30. De har bord och stolar utplacerade och erbjuder gratis kaffe, te, kaka 

och även vatten. 

 

Till sin hjälp har de volontärer från Volontärcentret i staden som ställer upp och är med 

varje gång, privatpersoner som kan svenska får inte delta utan måste i så fall kontakta 

Volontärcentret där de får gå igenom en bakgrundskoll och lära sig att bli bra på att 

konversera innan de får delta. Volontärerna är sex till antal, sedan deltar även två 

bibliotekspersonal och 30 individer som inte har svenska som modersmål. Till en början 

hade de ett anmälningssystem där det var ett begränsat antal platser, men eftersom det 

var så många som ville vara med men som personalen fick tacka nej till bestämde de sig 

för att flytta lokalen de tidigare befann sig i och ha det på en mer öppen och större yta 

på biblioteket där de kunde ha ett drop-in system, men även möjliggöra att fler skulle 

kunna delta.  

 

Innan de bytte lokal så var de ca 12 stycken sammanlagt och hade bestämda teman att 

prata om, men efter att de började med drop-in så har de fritt samtal, detta då de blev för 

många och eftersom det blev svårt för de som kom senare att hänga med i ett samtal. 

Till vissa högtider, eller om det hänt något speciellt, så diskuterar det detta tillsammans, 

men diskussioner kring religion och politik är något de helst inte vill diskutera. Till sin 
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hjälp har de dock kortlekar med frågeställningar om det är svårt att hålla igång ett 

samtal. 

 

Deltagarna på språkcaféerna är väldigt varierande. Det kommer individer som har 

ursprung i Indien, Brasilien, Syrien, Iran, Irak, Tyskland och USA. Eva förtydligade 

även att deltagandet när det gäller etniskt ursprung är väldigt varierat, då det inte finns 

en stor dominerande grupp. 

 
7.1.3 Johan och Lars 

 

På Johans och Lars bibliotek har man sedan april månad börjat ha språkcaféer en gång i 

veckan på måndagarna, i en och en halv timme mellan kl. 16.30 till 18.00. Tidigare hade 

de språkcaféer enbart en måndag per månad, men p.g.a. en ökad efterfråga har de börjat 

ha språkcaféerna en gång i veckan. De förbereder med bord och stolar och det erbjuds 

även kaffe och kakor för den som önskar. 

 

Detta bibliotek har ett drop-in system, där alla deltagare får komma och gå som de 

önskar. De svensktalande är privatpersoner men de har även ett samarbete, som inte är 

officiellt, med en lärare från SFI där denne individen är med och deltar under 

aktiviteten. De har med andra ord inte ett samarbete med något volontärcenter, utan alla 

är frivilliga. Det är fria samtal och biblioteket har inte några bestämda restriktioner 

kring religion och politik, men de undviker gärna känsliga ämnen, så som frågor kring 

flykten till Sverige och krigen vissa har fått uppleva. De har material tillgängligt, så som 

glosor och andra övningar, om det skulle bli svårt att hålla igång en diskussion. 

 

Antalet deltagare varierar stort från gång till gång, då det har varit allt mellan 7 till 18 

stycken deltagare, där det är mellan 4–5 svensktalande. Utöver de svensktalande 

deltagarna, däribland läraren från SFI, så deltar även en från bibliotekspersonalen när 

det behövs. Majoriteten av de som inte talar svenska flytande är arabisktalande, många 

från Syrien, en del har även ursprung från Turkiet, Afghanistan, Somalia, China och 

Rumänien. 

 
7.1.4 Emma 

 

På Emmas bibliotek har man språkcafé måndagar och onsdagar varje vecka under två 

timmar, mellan kl. 15.00 till 17.00, även om de oftast sitter fram till kl. 18.00. De har 

två rum reserverade för språkcaféer och det finns även kaffe att erbjuda till alla 

deltagare, om så önskas.  

 

Biblioteket låter deltagarna att komma och gå när de vill. De som är svensktalande är 

privatpersoner och biblioteket har inte något samarbete med något volontärcenter. De 

har ingen policy för diskussioner eller politik, utan Emma på biblioteket anser att detta 

är privatpersoner som ska få prata om allting, så länge de inte försöker påverka någon 

att tycka annat. Ett undantag var dock att bibliotekspersonalen var okej om de försökte 

påverka varandra angående månggifte. 

 

Under språkcaféerna är det uppskattningsvis 5 svensktalande och 15–25 icke 

svensktalande som deltar. Utöver detta deltar även en från bibliotekspersonalen. Fram 

tills nyligen har det varit en dominans av arabisktalande, många har ursprung i Syrien 

och Irak, men det har börjat att bli mer varierat bland deltagarna när det gäller det 
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etniska ursprunget, till exempel kommer det mer folk från Bulgarien och Rumänien men 

även från Asien och Afrika. 

 
7.1.5 Inger 

 

På Ingers bibliotek har man språkcaféer en gång i veckan på tisdagar under två timmar, 

kl. 14.30 till 16.30. Detta sker under höst och lovtermin, och inte under sommaren. De 

hjälps åt tillsammans med deltagarna att plocka fram bord och stolar i hörsalen på 

källarplan, och under språkcaféet erbjuds kaffe, te och ibland även frukt. 

 

De har sedan ett par år tillbaka deltagit i ett projekt som bland annat handlas om 

mötesplatser och språkcaféer och som lägger sitt fokus på integrationen i samhället. 

Vidare diskuterar de gärna fritt om vad som helst under språkcaféet, även om de gärna 

undviker diskussioner om religion och politik så har de inga formella regler för det då 

de anser att deltagarna måste få kunna ställa frågor som kan leda till eventuella 

diskussioner och även eftersom de inte haft några bekymmer tidigare. 

 

Deltagandet på biblioteket varierar beroende på olika faktorer, däribland om deltagarna 

blivit kommenderade av lärare eller om det är lov eller liknande. Vanligtvis är de mellan 

15 till 25 deltagare, varav 4 till 5 är svensktalande volontärer från Röda korset eller 

Lions. Dessa volontärer kommer dit frivilligt, och vissa har även informerat 

intervjupersonen om vid vilka tillfällen de kommer att dyka upp och inte. De som inte 

har svenska som modersmål är främst arabisktalande. Det kommer individer som har 

ursprung ifrån Eritrea, Syrien och Afghanistan. Ibland kommer det även andra etniska 

grupper i vågor, bl.a. från Bulgarien och Sydamerika, men dessa deltagare var oftast 

enbart med en gång och är inte återkommande. 

 
7.1.6 Margareta 

 

På Margaretas bibliotek har man sina språkcaféer en gång i veckan under en timme, 

mellan kl. 15.00 till 16.00. De kör terminsvis och börjar i slutet av januari fram tills 

slutet av april, för att sedan ha uppehåll under sommaren och sedan starta igen under 

september månad och håller på fram tills början av december. De befinner sig i ett 

särskilt rum på stadsbiblioteket, med öppen dörr och erbjuder kaffe och te till den som 

vill ha. 

 

När det gäller samtalen under språkcaféet så får de diskutera vad de vill, däremot så dar 

de sedan tidigare diskuterat tillsammans i grupp om att undvika diskussioner kring 

religion och politik, detta eftersom fokuset ska ligga på utvecklingen av språket. De 

håller sig gärna till neutrala samtal, även om de inte har några officiella restriktioner. 

 

De är ungefär 20 deltagare totalt, och däribland räknas volontärerna. Det är enbart ett 

fåtal volontärer som då även är privatpersoner då biblioteket inte har något samarbete 

med en förening eller volontärcenter. Vidare är det även en från bibliotekspersonalen 

som deltar. Utav de som inte har svenska som modersmål så är det mestadels 

arabisktalande från Syrien som kommer till språkcaféerna, det kommer inte individer 

från östra Asien eller från andra länder, men dock en del deltagare kommer från 

Afghanistan. Men huvudsakligen är det arabisktalande deltagare. 
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8 Resultat  
 

Resultaten av intervjuerna utifrån diverse relevanta teman som uppkommit under 

arbetets gång presenteras i detta avsnitt. Dessa teman är integration, personlig 

utveckling, oeniga diskussioner och social kontakt.  

 
8.1.1 Integration 

 

Något som framkom i flera av intervjuerna var att språkcaféet huvudsakligen användes 

till att lära sig svenska. Anna menade till och med på att det ibland fanns en förväntan 

gentemot bibliotekspersonalen att dessa ska fungera som lärare i svenska, något som 

även Johan menade på. Däremot så förtydligade alla intervjupersonerna att det fanns 

fler anledningar till att deltagarna, både de med svenska som modersmål och de med 

svenska som andraspråk, kom till biblioteket.  

 

Invandrarna kom huvudsakligen dit för att få lära sig svenska och att få tala med en 

etablerad svensk som kan språket, något som respektive intervjupersoner nämner. 

Intervjupersonerna Johan, Anna och Emma menar alla på att många invandrare kommer 

dit eftersom de önskar kunna möta fler svenskar på en personlig nivå, men även för att 

kunna få hjälp med att utveckla sitt språk. Eva menade på att invandrarna under SFI-

utbildningar saknar det faktiska samtalet, då fokuset ligger på grammatiska studier. 

Under språkcaféerna kan de i sin tur få utmana sig själva och prata svenska. Eva 

fortsatte med att de som kom till språkcaféerna kom dit för att lära sig språket och tala 

med integrerade svenskar, men att SFI-lärarna och deltagarnas vänner ibland var de som 

såg till att invandrarna kom dit och deltog och att de på något vis var med och pushade 

varandra. Johan menade även på att biblioteket är en bra miljö för de som vill lära sig 

språket och att det är omvittnat att biblioteket har stor betydelse för invandrarna. 

Majoriteten av intervjupersonerna försökte även ha språkcaféerna senare på dagen då 

vissa av deltagarna jobbar, går i skola eller inte har möjlighet tidigare av andra 

anledningar. Alla intervjupersonerna angav även att de hade drop-in system så att 

deltagarna kunde komma och gå som de ville.  

 

Ett gemensamt uttryck majoriteten hade var den motiveringen till varför de 

svensktalande deltog, vilket var att de kände att de gjorde nytta. Inger berättade även att 

man ansåg att deltagandet kunde vara ett bidrag genom integrationen, att ju fortare man 

lär sig språket desto snabbare kommer man in i samhället och kan få jobb, vilket i sin 

tur minskar risker för utanförskap och kriminalitet. Margareta menar också på att 

deltagarna genom detta kan vidga sina vyer och lära känna nya människor genom att 

träffas. 

 
8.1.2 Personlig utveckling 

 

Eva menade på att många av de yngre som deltar i språkcaféerna till en början är väldigt 

blyga och finner svårigheter att uttrycka sig, men redan efter ett par gånger så känner de 

sig säkrare och kan då i sin tur både våga och kunna samtala mer. Samma person 

berättade vidare på att hen många gånger motiverat invandrarna att söka praktik eller 

jobb, och med det nya modet så försöker de söka vilket ibland har resulterat i att de 

lyckats få en praktikplats. Efter det så behövs inte personalen eller språkcaféerna 

mycket mer av just den individen, vilket Eva finner är väldigt positivt att det är just den 

utvecklingen. 
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Johan är mer tveksam då han är osäker på hur stor roll språkcaféerna har i utvecklingen. 

Samma person menar på att han ser en utveckling men är osäker på om det har att göra 

med språkcaféerna, även om denne anmärkt att en kvinna valt att ta av sig slöjan helt på 

eget bevåg är frågan om anledningen till detta val, något som intervjuperson Johan inte 

kan svara på. Hans kollega, Lars, upplevde dock att han kunde se en utveckling och gav 

ett exempel på hur en individ som började att testa på ett annat språkcafé i samma ort, 

och som blivit så engagerad att denne även åkt till språkcaféet på Johans och Lars 

huvudbibliotek, men även till en av filialerna. Denne individ hade informerat Lars om 

hur ensam denne kände sig, men Lars såg hur individen har skinit upp nu när denne kan 

delta på språkcaféerna i Johan och Lars huvudbibliotek varje måndag. 

 

Inger menar på att när hon deltog som mest på språkcaféerna kunde hon se hur 

invandrarna kunde föra mer komplexa samtal allteftersom tiden gick, precis som Anna 

också ansåg men hon tyckte även att självförtroendet kunde bli bättre i takt med 

språkutvecklingen. Margareta berättade också att det mest märkbara språkcaféet har 

resulterat i är hur de deltagande kan få mer självförtroende genom att aktivt delta på 

aktiviteterna. 

 
8.1.3 Oeniga diskussioner  

 

Något som majoriteten av intervjupersonerna var överens om är att det inte vanligtvis 

sker några oeniga diskussioner på biblioteket. Anna och Emma hade upplevt att det 

skett intensiva diskussioner, och i Annas bibliotek så hade individerna i fråga slutat att 

dyka upp, men i Emmas bibliotek så kom de snarare tillbaka för att fortsätta diskutera 

och vidareutveckla. 

 

Emma berättade om två situationer där oeniga diskussioner kunde uppstå. Den första 

handlade om månggifte, och det hände att de kunde bli osams men det var inget som 

höll i sig utan man kom tillbaka och fortsatte prata. I en annan situation hade två 

arabisktalande män anmärkt att en annan arabisktalande kille varit lite dominant mot de 

kvinnliga deltagarna och då hade dessa två män tagit killen någon annanstans, utanför 

språkcaféet och biblioteket, och samtalat med honom om att det inte är okej att han 

beter sig som han gör då han är i Sverige nu. För det mesta menade dock Emma att det 

inte var negativt laddade diskussioner utan de respekterade varandras åsikter, men hade 

ändå ett behov av att försöka påverka varandra. 

 

Johan menade snarare på att de som samtalade med varandra inte kunde hamna i oeniga 

diskussioner då dem inte kunde tillräckligt med svenska och då enbart pratade om 

alldagliga saker, vilket även Inger talade om. Johan berättade dock om att deltagarna 

ibland kunde diskutera nyheter och gav exempel på hur de diskuterat en viss incident 

om en kvinna i slöja som inte fått behålla sin anställning i SAS p.g.a. deras klädkoder, 

och denna diskussionen ansåg Johan var väldigt givande då han inte tänkt på samma sätt 

som vissa av deltagarna innan, och då fått se det hela med nya ögon. Detta bibliotek har 

inga officiella restriktioner, utan de undviker enbart medvetet att ställa frågor som kan 

anses vara tunga, även om de ibland diskuterar nyheter. Lars menade även på att de 

flesta var öppna av sig och ville lära sig mer och att det då inte skedde några oeniga 

diskussioner, utan deltagarna var villiga att lyssna på varandra. Johan förtydligade i sin 

tur även att:  
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”Det är ju möte mellan privatpersoner så man kan ju inte… biblioteket 

tillhandahåller en lokal egentligen för de här mötena…. det enda man kan 

göra så att säga, som bibliotekspersonal, är ju att eventuellt, som jag sa, 

försöka styra det till något [sic!] pedagogisk mening om man vill det...” 

(Johan). 

 

Resterande av intervjupersonerna, Eva, Inger och Margareta, hade inte några direkta 

restriktioner kring kultur och politik då det ansågs att det är upp till var och en att tycka 

det man vill, samtidigt som man måste få kunna ställa frågor som kan leda till vidare 

diskussioner. Eva menade på att man måste kunna utbyta erfarenheter för att kunna få 

diskutera vidare på saker och ting. Alla intervjupersonerna ansåg att de som deltog på 

språkcaféerna kunde samtala med varandra, och att de kunde respektera varandras 

skiljaktigheter. Något som Eva själv menar på att de resonerar på så vis att ”…det är 

eran kultur eller erat sätt men hos oss gör vi så och sedan så är det inte så mycket mer 

med det.”. 

 
8.1.4 Social kontakt 

 

Intervjupersonerna Johan, Lars, Eva och Emma menar alla på att många invandrare 

kommer till biblioteket eftersom de ser möjligheten i att stifta bekantskap med 

etablerade svenskar som kan språket och vet hur samhället fungerar, och enligt 

intervjupersonerna även få möjlighet att bli vänner med dessa svenskar.  

 

Eva berättade om hur det har hänt att nya deltagare som behövt hjälp får information av 

de övriga deltagarna om till exempel lärcentret i staden, och när individen inte vet vart 

det ligger så är det ibland så att andra erbjuder sig att visa vart det ligger och även följer 

dem dit, så på så vis ansåg Eva att man knöt kontakter och stiftade bekantskap med 

varandra även utanför språkcaféerna. Även Inger menade på att deltagarna gärna träffas 

på biblioteket utanför språkcaféerna och hjälper varandra med information eller med 

datorerna. Emma berättade också att vissa knyter kontakter och träffas utanför 

språkcaféets tid för att hjälpa varandra med diverse praktiska saker som behövs i det 

svenska samhället. Samma person menade även på att många av invandrarna kan få 

träffa andra nyanlända som går igenom, eller har gått igenom, exakt samma saker – 

känslan av att få vänta på permanent uppehållstillstånd eller att få vänta på att komma in 

på SFI och på så vis kan knyta kontakt med varandra. 

 

Johan berättade hur en individ kom till språkcaféet och bad de övriga som kunde mer 

svenska att hjälpa denne med ett köpeavtal, vilket de gjorde. Johan hade ingen 

motivering till varför, bortsett från att deltagarna vill göra nytta. Samma intervjuperson 

hav även exempel på att det finns två deltagare på biblioteket som är svensktalande och 

som är handledare inom körskolan för vissa av invandrarna, vilket var ett resultat efter 

att de har lärt känna varandra på språkcaféerna. Både intervjupersonerna Johan och 

Anna menar även på att det även kommer individer som vill ha hjälp med läxor, detta då 

det finns deltagare som kan mer. Lars berättade även att det är viktigt att få vara med 

människor och komma ut socialt, och att vissa blivit mer vänskapliga mot varandra över 

tid och kan ibland även kramas och hälsa glatt mot varandra. Margareta menar i sin tur 

att på sitt bibliotek så kan deltagarna även träffas på stan och umgås, och att man får 

kontakt med varandra och får ett bekant ansikte att känna igen. Det har även blivit så att 

några invandrare har kommit till biblioteket efteråt och frågat biblioteket om hjälp 

eftersom de etablerat en kontakt med personalen. 
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Något som majoriteten av respondenterna sa var att de svensktalande deltar för att de 

kan ”göra nytta”. De svensktalande känner att de kan göra något för samhället och de 

nyanlända. Anna upplevde att samma personer kom till biblioteket för att samtala med 

samma individer eftersom de trivdes att samtala med varandra. Även Inger menade på 

att alla som kom dit kom just eftersom de ville vara där, de vill delta på språkcaféet och 

var inte tvingade. 

 

9 Analys 
 

Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för hur språkcaféet fungerar både som en hög- 

och lågintensiv mötesplats. Först kommer en analys göra utifrån en högintensiv 

synvinkel varefter en analys kommer att genomföras ur en lågintensiv synvinkel. I 

denna analys det att utgå från de olika teman som framkommit ur intervjuerna: 

integration, personlig utveckling, oeniga diskussioner samt social kontakt.  

 

9.1 Språkcaféet som en högintensiv mötesplats 

 
9.1.1 Integration 

 

Något som intervjupersonerna anmärkte på är att alla strävar mot samma mål, både de 

svenska deltagarna och invandrarna: att invandrarna skulle lära sig svenska och bli en 

del av det svenska samhället. De som deltog i språkcaféet kom eftersom de ville vara 

där. De som redan kunde språket och var då volontärerna (både genom volontärcenter 

och som privatperson) kom dit eftersom de såg sig själva göra en nytta, något som alla 

intervjupersoner var överens om. En av intervjupersonerna menade själv på att folk med 

största sannolikhet deltog eftersom de förstod att ju fortare någon lär sig språket desto 

fortare kan denne etablera sig och få jobb eller praktik, något som även Eva kunde ge 

exempel på. På samma gång kunde man ge exempel på individer som kom till 

språkcaféerna för att de själva ville ha någon att prata med. De kom inte dit 

nödvändigtvis i syfte att lära någon svenska utan för att ha någon att samtala med, vidga 

sina vyer alternativt fylla ut sin tid som volontär. Vissa upplevde att det var mycket folk 

från föreningar eller volontärer som kom dit, alltså individer som ofta delar samma 

intressen, exempelvis volontärarbeten.   

 

Invandrarna i sin tur kom dit just för att få etablera kontakt med en svensktalande och 

knyta kontakt, något som de kanske inte får möjligheten på SFI då teorin väger mer än 

det praktiska, och även om de får samtala i grupp på SFI så har de svårare att rätta 

varandras fel. De har möjlighet att prata med någon som kan Sverige men även träffa 

andra invandrare som befinner sig i samma situation. Antingen kan de inte språket, eller 

har inte fått uppehållstillstånd ännu eller har inte börjat på SFI så då finns det andra 

individer att träffa som vet vad denne går igenom.  

 

Det går alltså att se att motivera för de svensktalande var både att göra nytta för 

samhället men även att träffa andra. De som kom dit kom just eftersom de ville vara här, 

och precis som Inger sa så kommer man inte till ett språkcafé om man egentligen inte 

tycker om att prata utan snarare vill jobba i butik, såvida denne själv inte tar initiativet 

till att vilja. På samma vis kommer invandrarna frivilligt, även om SFI lärarna eller 

deras vänner kan trycka på så finns det inget tvång att delta. Alla intervjuade bibliotek 

hade ett drop-in system där alla fick komma och gå som de ville, bortsett från Eva där 

inte alla svensktalande fick delta utan enbart de från volontärcenter fick vara med, och 
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då skulle de anmäla sig till volontärcentrets handledare varje gång. För övrigt var det 

dock fritt för alla, svensktalande som inte svensktalande, att komma och gå när de än 

ville. Alla som kommer dit har samma mål: att få invandrarna att etablera sig i det 

svenska samhället, för precis som Helgesson skriver: 

 
”Genom språk, berättelser och möten kan förståelse och förändring 

skapas… Språk kan å ena sidan binda samman världar och människor, å 

andra sidan bli barriärer.” (Helgesson, 2017, s. 24). 

 

Och det är på många vis just på detta sättet, många av intervjupersonerna ansåg att de 

genom språkcaféerna kunde träffa en svensk som i sin tur kunde bidra till att de fick 

träna på sin svenska, bli bättre på både språket och kommunikationen varefter de i sin 

tur kunde söka praktikplatser och bli mer självständiga, där sedan behovet av att besöka 

språkcaféet minskade. På samma gång kunde även de svensktalande volontärerna känna 

att de gör nytta och även möjligen fått den mängd social kontakt de behövde. De 

använde, och använder, sig med andra ord av varandra för att uppnå självständiga eller 

gemensamma mål, precis som Audunsons exempel om de äldre och yngre grupperna 

som genom upptäckten av att de båda hade samma mål kunde arbeta tillsammans, även 

om de först inte kunde se hur lika de egentligen var (Audunson, 2005).  

 

Slutligen går det att säga att båda parterna delar samma mål och i viss mån samma 

värderingar vilket antyder på att det går att se på språkcaféet som en högintensiv 

mötesplats. Detta är även ett exempel på att det är ett ökat socialt kapital då, precis som 

Vårheim beskriver det, ett möte mellan individer resulterar i en ökad tillit varefter ger 

möjlighet att dessa samverkar tillsammans mot samma mål (Vårheim, 2009), något som 

resultatet i detta arbetet påvisar.  

 
9.1.2 Personlig utveckling 

 

Personlig utveckling kan definieras på olika vis, men jag använder mig av definitionen 

från en rapport från svensk biblioteksförening som definierar begreppet på följande vis: 

 
”…individuell utveckling genom utbildning, olika talanger, 

självförtroende och sociala nätverk.” (Framgångsrikt, men förbisett: 

om bibliotekets betydelse för integration, 2008, s. 20). 

 

Det var otydligt om den personliga utvecklingen som skedde faktiskt berodde på 

språkcaféerna, då intervjupersonerna var oense om detta. Det som intervjupersonerna 

däremot kunde se var att det skedde en personlig utveckling på många olika vis, något 

som kommer att exemplifieras nedan.  

 

För det första så kunde man se att invandrarna blev bättre på svenska. Eftersom de 

svensktalande kommer dit med det gemensamma målet, som de även delar med 

invandrarna, att lära sig svenska så kan de båda parterna arbeta mot samma mål. Om det 

går snabbare eller inte är svårt att avgöra, men genom tid så har personalen märkt att de 

blivit bättre. Rimligtvis skapar ett gemensamt mål och intresse en trygghet och 

bekräftelse att uppnå dessa, och precis som tidigare nämnts i teoriavsnittet så ger den 

högintensiva mötesplatsen individen en anledning att fortgå med livet. Genom att välja 

aktiviteter utifrån ens egna intresse gynnas individens intressen, vilket går att se i detta 

fallet. Detta är med andra ord ett resultat utifrån ett högintensivt möte.  
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Det andra som gick att se var att genom att invandrarna lärde sig bättre svenska så blev 

de därmed starkare i sig själva och fick mer självförtroende. Genom sitt nyvunna 

självförtroende kunde de skaffa sig praktikplatser och därmed behövdes inte biblioteket 

och språkcaféet lika mycket längre, vilket var allas gemensamma mål.  
 

Slutligen så kunde både invandrarna och svenskarna stilla sitt behov av att träffa en 

annan individ. Något som Lars uttryckte var hur en individ känt sig väldigt ensam och 

åkt runt mellan olika språkcaféer för att stilla sin sociala törst, och när väl 

huvudbiblioteket i fråga gjort så att språkcaféerna skett en gång i veckan så hade 

individen i fråga skinit upp och blivit mycket gladare person. Det går att se liknande 

exempel hos svenskarna då bibliotek A berättade om två damer som kom just för att de 

bara ville prata. Det går alltså att se att båda grupperna använder sig av varandra för att 

arbeta mot sina egna eller gemensamma mål. 

 
9.1.3 Oeniga diskussioner  

 

Ett tydligt mönster i fyra av de sex intervjuade bibliotekspersonalen var att man inte såg 

några större diskussioner på språkcaféerna. De som kom dit var till majoriteten 

arabisktalande från samma kultur eller svensktalande som kom dit, och en slutsats som 

går att dra är att de svensktalande som kommer dit med största sannolikhet inte är emot 

andra kulturer. Hade de haft det så hade det skett mer diskussioner.  

 

En annan sak som alla intervjupersonerna sa förutom en, Emma, var att de höll lite mer 

avstånd från diskussioner angående religion och politik, och på Annas bibliotek höll 

man strikt kring detta då de avledde alla sådana diskussioner om de skulle råka 

uppkomma. Majoriteten av biblioteken menade dock på att de inte kunde hålla koll på 

vad alla diskuterade, men att de försökte leda det hela så att det blev en pedagogisk 

mening. De flesta av de intervjuade personalen försökte med andra ord hålla avstånd 

från eventuella diskussioner, med motiveringen att fokuset ska ligga på att lära sig 

svenska och inte skapa diskussioner.  

 

Många menade även på att de egentligen inte behövde oroa sig då det ofta var god ton 

och skratt inblandat, att det hitintills inte har skett några diskussioner på deras 

språkcafé. Anledningen till detta var oklar, men vissa, bland annat Johan och Inger 

menade på att diskussionerna aldrig blir tillräckligt djupgående så de kunde inte komma 

in på några större diskussioner. Det är även så att många är återkommande deltagare 

som då redan lärt känna varandra och eftersom de återkommer går det att anta att dessa 

individer delar något som får alla att återkomma. 

 

På så vis går det att se att bibliotekspersonalen arbetar till viss del för att skapa en 

högintensiv mötesplats, även om de kanske inte själva inser det. Genom att möjliggöra 

ett möte, samla folk med gemensamma mål samt sätta upp riktlinjer, officiella som 

inofficiella, som försvårar oeniga diskussioner så går det att se att personalen verkar för 

ett möte där alla ska känna sig trygga, vilket man oftast gör på en högintensiv 

mötesplats.  
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9.1.4 Social kontakt 

 

Eftersom individerna besöker en plats där individerna delar ett gemensamt mål så får 

det något gemensamt, vilket i sin tur skapar vänskap. Många av intervjupersonerna 

upplevde att deltagarna även kunde träffas utanför språkcaféet och umgås eller hjälpa 

varandra. Det går i regel se tre olika typer av vänskaper som bildats genom att 

individerna träffats på språkcaféerna och knutigt kontakter.  

 

Delvis är det den vänskapen som uppstår mellan volontärerna, de som redan är 

svensktalande eller svenskar. Efter som de delar samma ambition, i alla fall av vad som 

uppfattas av den bibliotekspersonal som blivit intervjuad, så delar de även samma 

intressen. Att dela samma intressen kan i sin tur skapa mer närhet, man knyter kontakt 

och känner tillit och gynnar därmed inte enbart det sociala kapitalet men även sina egna 

intressen.  

 

Vidare går det att se en vänskap mellan invandrarna. I resultatavsnittet framkom det att 

invandrarna får chansen att träffa andra nyanlända som upplever, eller redan har upplevt 

och har erfarenhet av, att få komma in i ett nytt land, vänta på permanent 

uppehållstillstånd och vänta på att få komma in på SFI. De kan träffas och identifiera 

sig med varandra och prata med någon som vet exakt vad man går igenom. Den 

dominerade mängden invandrare som deltog var även från Syrien och kom ungefär 

samtidigt, vilket betyder att det är en större möjlighet att de delar religion, kultur och 

värderingar vilket i sin tur gör deras möten till högintensiva.  

 

Slutligen så finns det den vänskap som skapas mellan alla deltagare på språkcaféet, då 

de genom att ha samma mål och intressen kan knyta kontakt och få tillit gentemot 

varandra. Som tidigare nämnts ett par gånger så är detta individer som kommit hit 

eftersom de vill uppnå samma mål eller olika, men med utgångspunkt från språkcaféet. 

Språkcaféet fungerar i sin tur som en möjlighet och anledning för individer att träffas 

och knyta kontakter, och flera sa att invandrarnas huvudsakliga syfte var att träffa en 

etablerad svensk som de kunde knyta kontakt med och lära sig svenska.  

 

9.2 Språkcaféet som en lågintensiv mötesplats 

 
9.2.1 Integration 

 

Precis som i föregående avsnitt strävar alla till vis del mot samma mål: Att invandrarna 

ska integreras. Det är även tydligt att medan de strävar mot samma mål så är de det ändå 

som de till synes har gemensamt. Denna studie grundar sig främst till hur 

bibliotekarierna uppfattar användarnas integration och personlig utveckling, och menar 

på själva att det kan vara svårt att veta allt som händer. Johan menade dock på att 

biblioteket är en bra miljö för de som vill lära sig språket. 

 

Invandrarna behöver inte enbart integreras genom att förstå språket, utan även genom 

att föra samman två världar till en. Att lära sig språket är en passage in, men utan att 

veta vad man ska göra med språket riskerar den att inte uppfylla sin funktion. Något 

som framkom i intervjun med Inger var att under tiden de deltog i språkcaféerna kunde 

de bli bättre på att hålla konversationer, något som även Emma menade på då de tillät 

alla diskussioner flöda fritt. I fallet för Emma så återkommer ofta besökarna och är inte 

blyga för att försöka påverka varandra inom en viss fråga genom diskussioner, vilket i 

sig bidrar till att de lär sig hålla i längre konversationer ju mer de måste motivera för 
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sina åsikter. Dessa konversationer är i sig även ett lågintensivt möte då parterna inte 

håller med varandra, något som kan hända om grupperna har stor variation av etniska 

ursprung. Nästan alla av intervjupersonerna, bortsett från Margareta, upplevde en viss 

form av variation av deltagare. Exempel som arabisktalande från Syrien nämndes, men 

länder som Rumänien, Afghanistan, Iran, Indien och Eritrea angavs, vilket resulterar i 

en viss kulturkrock som i sin tur kan resultera i att individer ibland kan behöva förklara 

och beskriva vissa situationer. Enligt Eva så hade man på hennes bibliotek i sin tur olika 

teman där deltagarna kunde diskutera hur det såg ut under en viss högtid för de olika 

deltagarna, vilket i sin tur kan resultera i att individerna får höra saker som strider mot 

sina egna intressen eller åskådningar. 

 

Dessa individer ges möjligheten att både lära sig svenska men även samtala under en 

längre tid i grupp. Vidare kan det påvisas att även om de har samma mål, och i vissa fall 

samma religion, kultur och värderingar så finns det fortfarande olikheter som kan göra 

sig tydlig under samtal. Inger menade så kan man ibland komma in på samtal som kan 

leda jobbigare diskussioner, och i vissa fall får man be om ursäkt om man kommit in på 

något som är psykiskt jobbigt. 

 
9.2.2 Personlig utveckling 

 

Något som den tidigare analysen klargjorde var att det var svårt att avgöra orsakerna till 

den personliga utvecklingen. Johan gav ett exempel på en kvinna som kom varje gång 

till språkcaféet och som Johan antog var muslim då hon bar slöja, men en dag kom hon 

till språkcaféet utan den. Vare sig detta räknas som en personlig utveckling eller enbart 

en ändring av åsikt är svårt att säga då många faktorer kan ha spelat in. Antingen har 

kvinnan sedan tidigare velat ta av sig slöjan men inte vågat, och när hon i Sverige insett 

att man inte behöver ha slöja för att vara troende valde hon att ta av sig den, alternativt 

om hon ändrat religion helt eller bara valt att ta av sig den utan anledning. Det kan 

finnas många anledningar, men att hon gjorde det personliga valet är i sig en utveckling 

utifrån ett lågintensivt möte. Hon har hamnat i en situation där hon mött kvinnliga 

individer som inte har samma religion, eller en annan tolkning av religionen, som 

resulterat i att hon har gjort ett val. Anledningen till att det omnämns här är eftersom det 

kan vara så att genom lågintensiva möten kan hon ha fattat ett beslut hon annars kanske 

inte gjort, eller bara gjort ett val som grundat sig i dessa möten, något som enbart är en 

analys av en situation som intervjupersonen fått uppleva. 

 

Genom möten så utvecklas de som individer, de blir säkrare i sig själva och vågar mer. 

Mycket av detta beror på att de själva vill, att deras vänner och lärare trycker på och att 

det finns svensktalande som ställer upp. Det finns alltså ett socialt kapital som spelar in, 

en tillit som resulterar i att de kan hjälpas åt i grupp eller hjälpa varandra som samhälle 

att nå sina mål. Det är mycket eftersom de har funnit tillit i varandra och kämpar 

tillsammans som de kan uppnå mål och då även ett ökad socialt kapital. Vidare har det 

tidigare presenterats att alla kämpar mot samma mål men att vissa har personliga 

agendor med. De som är svensktalande och som kommer till språkcaféet för att vidga 

sina vyer och ta del av andras historier, något som intervjuperson Lars, Eva och 

Margareta menar på. De kommer dit för att vara med om ett lågintensivt möte där de är 

medvetna om att de inte har samma erfarenheter, värderingar och religioner men är 

intresserade för att ta del av dessa. På så vis kan dessa individer i sin tur utvecklas av att 

lära sig hur invandrarna har det och hur deras historia är, samtidigt som de knyter 

kontakten med varandra.  
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Emma gav ett exempel på hur två invandrarmän diskuterat med en invandrarkille privat 

då dessa två hade upptäckt att killen var dominant gentemot de kvinnliga deltagarna. De 

hade diskuterat med killen om att det inte är okej i Sverige, och efteråt hade Emma 

upplevt att det förbättrats, även om hon menade på att värderingar inte ändras så lätt. 

Detta tyder dock ändå på att ett lågintensivt möte hade skett, både på språkcaféet och 

privat, och som hade skett då den killens beteende var så avvikande att de övriga 

deltagarna hade reagerat. De två syriska männen hade i sin tur diskuterat vad de anser 

gäller i Sverige, att killens agerande var felaktigt och då hade den killen valt att 

respektera detta. Intervjupersonen antog dock att värderingarna inte hade skiftat helt, 

men att det som sagt skett en förbättring vilket räknas som en personlig insikt eller 

utveckling. 

 
9.2.3 Oeniga diskussioner  

 

Oeniga diskussioner var inte vanligt förekommande på fyra av de sex biblioteken, men 

två hade upplevt att det blivit oeniga diskussioner där parterna inte kunnat komma 

överens om ett visst ämne.   

 

Anna hade upplevt att det blivit diskussioner även om de håller hårt kring att det inte 

ska förekomma. När detta har hänt har de försökt avleda diskussionen även om det inte 

alltid fungerat och då har det hänt att någon individ har gått och inte återkommit. Detta 

mötet utvecklades till ett lågintensivt möte, detta då de som diskuterade inte hade 

samma åsikt och värderingar. Att en av individerna valde att inte återkomma är ibland 

även ett resultat som uppkommer då de involverade inte kan komma överens. Anna 

menade dock på att detta inte var vanligt förekommande. 

 

Det andra biblioteket var på Emmas bibliotek. Emma berättade om att de gärna ser att 

deltagarna diskuterar fritt men att de inte får påverka varandra på något sätt och vis, 

bortsett från diskussioner kring månggifte. Denna diskussion hade uppkommit under ett 

flertal gånger och detta kunde resulteras i osämja, men de återkommer alltid och det är 

för det mesta enbart glada toner. Samma person ansåg att de gångerna deltagarna 

försökte påverka varandra så var det något positivt. 

 

Resterande av de intervjuade bibliotekspersonalen ansåg dock att de flesta deltagarna 

inte hade en tillräckligt stark åsikt för att de skulle bli arga på någon annan, och det 

menades även på att de flesta deltagarna är både öppna och glada och vill då gärna lära 

sig mer, de är beredda på att lära sig mer och delta i aktiviteter som resulterar i att de 

kan träffa individer som inte delar samma värderingar, religion, politisk åskådning eller 

intressen. De möten som sker på språkcaféerna kan på så vis även vara lågintensiva 

möten.  

 
9.2.4 Social kontakt 

 

Något som tidigare påvisats i detta arbete är att det förekommer en social kontakt 

mellan de olika deltagarna inte enbart under språkcaféets gång men även efter 

aktiviteten. Det finns två citat som kan sammanfatta bibliotekets betydelse för social 

kontakt. För det första så har svensk biblioteksförening själv kommit fram till att 

”…biblioteket främjar kontakter mellan människor och grupper, interkulturell förståelse 

och förståelse mellan generationerna.” (Framgångsrikt, men förbisett: om bibliotekets 

betydelse för integration, 2008, s. 21). Vidare menar även en av intervjupersonerna, 

Johan, liknande. Ett tidigare citat finns på sida 19 i detta arbete, men kortfattat beskriver 
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intervjuperson Johan att biblioteket tillhandahåller en lokal som möjliggör möten 

mellan privatpersoner där personalen enbart kan försöka styra det mot en pedagogisk 

mening, om så önskas. 

 

Vidare diskuterades det om tre olika vänskaper som bildas på språkcaféerna, den mellan 

invandrare, den mellan de svensktalande deltagarna och den som är blandad mellan 

dessa. Även om dessa möten kan grunda sig i högintensiva möten så finns det en 

möjlighet att dessa individer träffats och trots sina skiljaktigheter arbeta mot samma mål 

och i vissa fall även bli vänner. Något som intervjupersonerna var överens om var att 

språkcaféet gav de olika individerna möjligheter att knyta kontakter, detta vare sig om 

dessa möten var högintensiva eller lågintensiva. 

 

9.3 Slutsats 

 

Frågan som går att ställa sig är varför det var av intresse att tolka ur två perspektiv, och 

svaret på detta är att man kan tolka en aktivitet på olika vis. Att språkcaféet är en 

mötesplats är tydligt, men beroende på med vilket öga man kollar med så kan det både 

vara en högintensiv och lågintensiv mötesplats, något som syns ovan. Båda grupperna 

använder varandra och drar nytta av varandras behov. De hade delvis samma mål men 

även personliga agendor som hjälpte dem att bortse från varandras olikheter, alternativt 

ta del av dem, och på så vis arbeta tillsammans som grupp mot sina mål.  

 

Frågan kring hur språkcaféerna fungerar som en social mötesplats på biblioteken är att 

personalen tillhandahåller en lokal alla kan träffas på, samtidigt som deltagarna var 

givna en anledning att komma och träffas. Folkbiblioteken är öppna för allt och alla, 

och eftersom alla undersökta bibliotek kör med drop-in system, bortsett från 

volontärerna i Evas bibliotek, så får deltagarna möjlighet att komma när de vill men 

även gå när de vill.  

 

Den intervjuade bibliotekspersonalen menade på att det är tydligt att man kan se att 

användarna genom språkcaféet kan få vidare möjligheter att utveckla språket, få 

självförtroende och med detta nyvunna självförtroende våga söka praktikplatser och 

jobb. Det var något som alla såg. Frågan kvarstod dock hur stor roll språkcaféerna 

spelade, då inte alla var ense om detta.  

 

Slutligen menade intervjupersonerna att alla deltagarna genomgick någon typ av 

utveckling under den tid de deltog på språkcaféerna. För vissa var utvecklingen tydlig, 

då de blev gladare, fick ett tydligt utökat självförtroende så att de vågade söka 

praktikplatser eller blev bättre på svenskan och att konversera, för andra var det 

otydligare om det bara var en förändring eller om det var en utveckling, då en kvinna 

gjort valet att börja gå utan slöja. Det kvarstod även tveksamheten om hur stor roll 

språkcaféerna spelade, då vissa ansåg att aktiviteten spelade roll medan andra var mer 

osäkra.  
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10 Diskussion 
 

Här kommer det föras en diskussion där jag både kommer att diskutera resultatet, 

kritisera hur metoden kan upplevas som problematiskt och slutligen ge förslag till hur 

den fortsatta forskningen kan se ut.  

 

10.1 Metodkritik 
 

Det metodvalet jag gjorde var en kvalitativ metod: semistrukturerad intervju. Även om 

denna metod kan medföra undersökningar där kvaliteten är bättre än kvantiteten så 

hjälper den även intervjuaren att komma mer på djupet i en diskussion med 

respondenten, särskilt när det är en semistrukturerad intervju som möjliggör större 

variation på frågorna. Detta metodval är dock inte helt perfekt utan har sina brister, 

precis som för andra metoder.  

 

För det första så märkte jag att folk gärna vill presentera sig själv på bästa möjliga vis 

och ogärna vill komma in på diskussioner som påvisar komplikationer eller problematik 

hos dem eller hos deras arbetsplats. Ett exempel var kring frågan om religion och politik 

då fem av sex bibliotek menar på att de undviker sådana diskussioner, medan enbart en 

av dessa fem faktiskt tydligt beskrev att de inte ska ha sådana diskussioner. Det fanns en 

i skaran som ansåg att diskussionerna skulle få flöda fritt och var inte rädd att prata om 

deras diskussioner kring månggifte. Det fanns en annan individ som också upplevt mer 

högljudda oeniga diskussioner som valde att inte gå in i detalj om vad det handlat om, 

något som för mig vidare till problem nummer två gällande att jag som person inte ville 

pressa intervjupersonerna alldeles för mycket. Att pressa dem för hårt när man redan ser 

och hör att de inte vill mer kan resultera i att dra sig ur och avbryta intervjun, något som 

man som intervjuare ogärna vill ska hända. I en enkätundersökning t.ex. så kan man 

ställa alla möjliga frågor och eftersom det är i så stora kvantiteter behöver man inte oroa 

sig om någon inte svara.  

 

Vidare kanske man inte vågar uttrycka sig på samma vis som om man själv kunnat 

svara på en enkätundersökning ifred. Varför jag gör detta antagandet är som att fråga de 

flesta skolor varför de låter sina elever svara på enkätundersökningar på webben och 

inte framför läraren. När man sitter framför en annan individ och ser hur denne reagerar 

så väljer man sina ord bättre, i värsta fall kanske man inte ens är ärlig. Hade jag skickat 

ut en enkät till intervjupersonerna kanske deras svar hade blivit annorlunda och mer 

ärliga. Många av svaren jag fick av intervjupersonerna fick jag tolka och analysera 

genom meningskoncentrering för att plocka ut teman och sedan söka efter svaren igen, 

detta eftersom vissa gick runt svaren lite. Detta kan återigen bero på att de satt framför 

mig och inte var bekväma med att ge raka svar.  

 

Slutligen så får man inte samma kvantitet som om man genomfört en kvantitativ 

undersökning. Semistrukturerade intervjuer tar både tid att förbereda, få tag på folk, 

genomföra och slutligen transkribera. Det är tidskrävande och ändå genomförde jag 

enbart sju intervjuer. Hade jag genomfört en enkätundersökning hade jag kunnat skicka 

ut flera hundra, eller ta det helt genom en webbplats som även genomför de 

matematiska uträkningarna åt mig.  
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10.2 Diskussion av resultat  
 

Resultaten påvisar att språkcaféerna ger inte enbart tillgång till en lokal som möjliggör 

möten, utan även en anledning för olika individer att träffas. Detta är något som inte 

enbart var känt sedan tidigare utan även styrks av svensk biblioteksförenings rapport 

(Framgångsrikt, men förbisett: om bibliotekets betydelse för integration 2008, s. 21). En 

av intervjupersonerna, Johan, menar även på samma sak, men resultatet av studierna 

under PLACE-projektet styrker detta ytterligare. Detta styrks i sin tur ytterligare nu när 

man kan exemplifiera hur och var på biblioteket mötena kan ske. Här kan man även 

mena på att det är ett möte mellan individer med olika intressen, erfarenheter och 

ursprung som kan mötas, samtala, ibland hamna i diskussioner samtidigt som personal 

övervakar så att ingen blir felbehandlad. Folkbiblioteket är för allt och alla på lika 

villkor, något som Stigendal även menade på då personalen han intervjuat menade på att 

biblioteket var en fristad för användare där man behandlades lika (Stigendal, 2008). 

Detta kan man tydligt se på språkcaféerna, då det alltid fanns personal, volontärer eller 

föreningsfolk som deltog och höll en viss kontroll över deltagarna så att det var en 

lättsam stämning. Hos Evas bibliotek var volontärerna även godkända och hade en 

bakgrundskoll så att de kunde hålla en konversation. Vidare så menade de på i Bryt 

upp! Om etik och rasism (2014) att för att undkomma rasism så sökte sig individerna till 

platser som skapar trygghet (2014, s. 92), vilket biblioteket och språkcaféerna är bra 

exempel för då dessa har som mål att vara till för allt och alla, där det lika värdet spelar 

roll.  

 

Man kan utöver detta se att individerna får tillit gentemot varandra och tillsammans 

arbetar de om ett samhälle för att uppnå sina mål, med andra ord en antydan på ett högt 

socialt kapital. Språkcaféerna är i sin tur då ett exempel på hur man kan utveckla det 

sociala kapitalet, dock är det svårt att avgöra i hur hög mån eftersom det sociala 

kapitalet är svårt att mäta. 

 

Är då språkcaféerna högintensiva eller lågintensiva mötesplatser? Det har besvarats i 

tidigare avsnitt men nu kan det förtydligas ytterligare att det kan vara exempel på båda 

två, beroende på med vilket öga man kollar med men även personalens syfte med 

språkcaféerna. Stänger man av möten och sätter gränser kan barriärer skapas och 

samtalen kan aldrig nå djupare än diskussioner om vädret eller familj, men ger man dem 

möjligheten att diskutera och våga utmana varandras åsikter blir mötena även 

lågintensiva. Helgesson menar själv på att vägen in i samhället är genom språket 

(Helgesson, 2017, s. 24), något som exempelvis även Inger menade på. Något som 

intervjupersonerna även talade om att föra ett samtal med en annan individ upplevdes 

som effektivare än genom vanliga tysta studier, vilket språkcaféerna kan hjälpa till med 

då fokuset ligger i samtalet. Detta leder i sin tur till frågan kring den uppleva 

användarintegrationen. Eftersom de deltar tillsammans och knyter kontakt med 

varandra, lär sig språket genom samtal, lär sig varandras kulturer och varandras historier 

så kan invandrarna i sin tur inte enbart komma närmare det svenska samhället utan även 

våga söka praktiker eller arbeten. Det går även att se att deltagarna lär sig av varandra 

och utvecklas som personer, exempelvis genom ökat självförtroende, men något som 

måste förtydligas är att det är svårt att avgöra språkcaféernas roll. Det är svårt att avgöra 

aktivitetens roll utan att ha pratat med deltagarna eller studera aktiviteten under längre 

tid så att man får en bättre helhetsbild.  
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10.2.1 Spelar språkcaféernas tillvägagångssätt någon roll? 

 

En fråga som konstant uppkommit i tankarna är om språkcaféernas tillvägagångssätt 

spelar någon roll för resultatet i detta arbetet och för språkcaféernas mål. Det går att 

misstänka att språkcaféernas, eller bibliotekspersonalens, tillvägagångssätt spelar med 

största sannolikhet roll på hur resultatet blir på respektive språkcafé. Ett exempel är på 

biblioteket hos Eva som från första början hade en liten skara deltagare då de hade ett 

anmälningssystem med enbart ett fåtal deltagare, men efter att de infört drop-in system i 

en större lokal kan fler komma och delta. Att de har avtal med ett volontärcenter leder i 

sin tur att det alltid finns tillräckligt många svenska, ett problem som exempelvis 

Margareta upplevde att de hade då det ibland fattades svenskar, vilket i sin tur kan bero 

på att de inte hade ett samarbete med någon förening eller volontärcenter.  

 

Även deltagarantalet kan påverkas av hur ofta språkcaféerna är och hur lätta det kan 

vara att komma ihåg. Alla intervjupersoner angav att de hade språkcaféer en gång (eller 

fler) i veckan, alltid samma tid, något som resulterade i att det var lätt att komma ihåg, 

men ett bibliotek hade precis börjat med detta system vilket var hos Johan och Lars 

bibliotek. Johan och Lars berättade att de innan hade haft språkcaféer en gång i 

månaden på en måndag, men under april månad började de med en gång i veckan. 

Intervjupersonerna angav att de hade ett deltagarantal på 30-40, 30, 15-25 (två 

intervjupersoner har gjort samma uppskattning), 20 och slutligen 7-18 stycken, vilket är 

Johans och Lars bibliotek. Det går att misstänka att deltagarantalet kommer att bli mer 

jämt alternativt förhöjt allt eftersom, då användarna kommer att lättare komma ihåg att 

språkcaféet är varje måndag än en måndag i månaden.  

 

10.3 Förslag till vidare forskning 
 

Något som man borde forska närmare på är att genomföra en större undersökning för att 

se om det blir samma resultat även på en större mängd intervjuer. Den undersökningen 

som detta arbetet fokuserade på var sex bibliotek, totalt sju intervjuer, alla i Skåne län. 

Resultatet kan komma att se annorlunda ut i andra delar av Sverige, alternativt att 

personalens egna roll spelar stor roll, vilket är också något man kan undersöka mer i 

detalj.  

 

Det hade även varit intressant att se användarnas, de på språkcaféerna, syn på saken, hur 

de upplever sin eller varandras användarintegration och personlig utveckling. Detta 

arbetet har fokuserat på personalens, vilket inte ger en helhetssyn på deltagarnas 

användarintegration och personliga utvecklingen, något som hade varit intressant att 

undersöka mer kring. Det hade även gått att studera olika språkcaféer under en längre 

tid så att det går att bilda sig en uppfattning på vilken grad av effekt aktiviteten har på 

alla deltagare, eller specifikt en grupp om det är av intresse.  

 

För övrigt hade det varit intressant att undersöka hur språkcaféernas roll på 

integrationen möter sig med de övriga aktiviteterna på biblioteken, så som 

integrationsprojektet JallaTillsammans eller liknande projekt men även biblioterapi med 

invandrare. En undersökning som hade jämfört dessa aktiviteterna hade varit intressant, 

då man på något vis kan få en uppfattning hur mycket roll språkcaféerna egentligen 

spelar i jämförelse med andra aktiviteter.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur bibliotekspersonalen upplever 

språkcaféernas effekt på användarintegrationen och den personliga utvecklingen, samt 

även kolla på, i viss mån, hur språkcaféerna kan möjliggöra möten mellan olika 

individer. Detta arbete har i sin tur utgått från följande frågeställningar: 

 

• Hur fungerar språkcaféer på bibliotek, sett som en social mötesplats? 

• Hur fungerar språkcaféer med:  

a) Upplevd användarintegration?  

b) Upplevd personlig utveckling? 

 

För att besvara frågorna användes en kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer. 

Intervjupersonerna är alla bibliotekspersonal som arbetar i Skåne län. Sex bibliotek är 

undersökta men de är sju till antal, varav två arbetar på samma bibliotek. För att 

analysera intervjuerna användes meningskonceptualisering som resulterade i fyra olika 

teman, integration, personlig utveckling, oeniga diskussioner samt social kontakt, som i 

sin tur användes både i resultat- och analysavsnittet. Den teorin som användes för att 

analysera resultaten var Audunsons teorier om lågintensiv respektive högintensiv 

mötesplats. En högintensiv mötesplats är en plats där en individ träffar andra individer 

där de delar intressen och/eller värderingar. Lågintensiva mötesplatser är då en individ 

befinner sig tillsammans med andra individer som inte delar samma intressen och/eller 

värderingar. 

 

Innan resultaten presenterades redogjordes det för det empiriska materialet som 

intervjuerna gav upphov till, något som senare användes både i resultatavsnittet, 

analysavsnittet och diskussionsavsnittet. 

 

Resultaten av undersökningen var att språkcaféerna ger tillgänglighet till en lokal 

samtidigt som individerna får en anledning till att träffas, och på så vis möjliggör en 

social mötesplats för alla användare. Det gick att se hur deltagarna på språkcaféerna fick 

kontakt med varandra och genom att lära sig språket kunde de söka praktikplatser och 

integreras i samhället. Vidare ser man även en personlig utveckling då vissa deltagare 

blev gladare av att få delta och komma dit, men även att de fick större självförtroende 

och vågade ta mer plats allt eftersom. Frågan kvarstår dock hur stor roll språkcaféerna 

spelar i detta, något som var oklart hos intervjupersonerna.  

 

Efter det så genomfördes en analys på resultatet där de fyra teman först analyserades ur 

Audunsons teori kring högintensiv mötesplats, varefter samma sak gjordes fast med 

hans teori kring lågintensiv mötesplats. Resultatet av detta var att det går att se på 

språkcaféer både som en högintensiv mötesplats men även en lågintensiv, beroende på 

hur man ser på och tolkar det. Det går å ena sidan att motivera för de fyra relevanta 

teman som om att det vore ett resultat av högintensiva möten, men det går å andra sidan 

att motivera för de fyra relevanta teman som om att det vore ett resultat av lågintensiva 

möten. Frågeställningarnas svar är i grund och botten samma, men motiveringen till 

dessa resultat ser i sin tur olika ut.  

 

I diskussionen kritiserades metodvalet, då semistrukturerade intervjuer medförde i att 

mängden insamlade data var relativt lite i jämförelse med en kvantitativ metod, samt att 

under intervjuer så kan svaren inte bli helt sanningsenliga då det finns en risk att folk 

gärna vill representera sig själva och sin arbetsplats på bästa möjliga vis. Vidare 



 

32 

diskuterades resultatet där det åter framkom att hur stor roll språkcaféerna spelar är 

svårt att säga.  

 

För framtida forskning hade det varit av intresse att både se hur deltagarna upplevde 

respektive frågeställning men även om resultaten varierar om man undersöker på andra 

områden alternativt med en annan typ av metod än semistrukturerade intervju, 

exempelvis en kvantitativ metod som enkätundersökning.  
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III 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 

Be först om intervjupersonens arbetsområde samt namn om denne vill.  

 

1. Kan du kortfattat beskriva hur ett språkcafé på ert bibliotek ser ut? 

a. Finns det några riktlinjer för diskussion av kultur och politik? 

2. Vilken funktion anser du att språkcaféerna har för: 

a. Nysvenskarna? 

b. De svensktalande? 

3. Hur tänker du kring att språkcaféerna kan fungera som ett tillfälle för individer att ta 

del och lära sig av varandras erfarenheter och värderingar? 

4. Enligt din uppfattning, hur ser det ut med deltagandet när det är språkcafé?  

a. Hur ser det ut med variationen gällande kulturer och etniskt ursprung? 

5. Brukar du se en personlig utveckling hos deltagarna på språkcaféerna och i så fall 

hur ser denna utveckling oftast ut? 

6. Hur tänker du kring att språkcaféerna kan bidra till en ökad kontakt mellan individer 

med olika ursprung, värderingar och intressen? 

7. Hur vanligt sker det större diskussioner som har att göra med oenighet gällande 

värderingar, etniskt ursprung eller intressen och hur brukar dessa diskussioner lösa 

sig? 

8. Ser du några fördelar generellt med att ha språkcaféer?  

a. Ser du några nackdelar?  

 

 


