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Abstract:   The purpose of this thesis was to investigate whether public  

libraries language cafés can support or enable the 

empowerment of the participants. Empowerment means that 

the individuals ability to take control of their own lives is 

strengthened and that the individual becomes more 

independent. Empowerment also means that the individual 

takes part in a community. An important part of this is the 

language. I have developed two research questions: What 

forms of empowerment can be seen in the respondents' 

statements? What role do language cafés play for people 

from other countries, in terms of empowerment? The thesis 

empirical material consists of interviews whit five people 

involved in different languages cafes in public libraries in 

the city of Malmö. The theory used to analyze the material is 

the concept of empowerment. Based on this concept, I have 

selected a few keywords to structure the empirical material, 

identity and self-confidence, social context and vertical and 

horizontal empowerment. It was found that language cafés 

fill an important function for the participants' empowerment 

regarding language, social context, self-confidence and the 

opportunity to be part of a community. 
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1. Inledning 

För alla som vill träna sig i att prata svenska under avslappnade former, eller för dig som 

bara vill umgås och fika (Biblioteket Garagets hemsida 2013) 

Citatet är taget från biblioteket Garaget i Malmö, ett av flera bibliotek i både Malmö 

stad och Sverige som inbjuder personer med utländsk bakgrund att delta i 

språkcaféverksamhet på biblioteken. Språkcaféverksamhet är vad studien kommer att 

behandla. Studien kommer att undersöka om språkcaféverksamhet kan stärka 

empowerment, egenmakt, för personer med utländsk bakgrund i det svenska samhället. 

Empowerment innebär att individens möjligheter att ta makt över sitt eget liv stärks 

samt att individen blir mer självständig. Empowerment innebär även att individen blir 

delaktig i ett samhälle. En viktig del för detta är språket. Biblioteken har, genom bland 

annat språkcaféverksamhet, möjlighet att fungera för empowerment. 

Studien kommer att fokusera på den empowerment som kan utvecklas via möten på 

biblioteken och lyfta fram de upplevelser som personer med utländsk bakgrund har 

kring bibliotekets språkcaféverksamhet. Studien ska påvisa de erfarenheter man har i 

frågan om biblioteken kan bidra till empowerment. Orsaken till att jag valt Malmö som 

undersökningsplats, vad gäller det empiriska materialet, är att det är en av de städer i 

landet som präglas av mångkultur. 175 länder finns representerade i Malmö och cirka 

30 % av befolkningen är födda i ett annat land än Sverige (Frelén 2011, s. 3). Malmö 

arbetar för jämnställdhet och mångfald i staden, genom bland annat bibliotek och 

språkcaféverksamhet (Malmö stads redovisningar 2012).  

I Malmö stads biblioteksplan står det: 

Biblioteken ska vara en demokratisk mötesplats där alla Malmöbor kan utvecklas till aktiva 

medborgare. Biblioteken ska fungera som en ingång i samhället för den nyinflyttade och 

vara en plats där man lär känna människor och skaffar information (Biblioteksplan för 

Malmö stad 2011-2014).  

Även i svensk bibliotekslag framgår det att biblioteken ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med annat modersmål än svenska (Bibliotekslag 

1996:1596) bland annat genom att arrangera språkcaféer. Det finns i Sverige inget krav 

på att bibliotek ska bedriva språkcaféverksamhet. Dock bedriver man i Malmö och på 

flera andra platser i övriga landet denna typ av verksamhet. Grunden till detta är att man 

vill erbjuda personer med utländsk bakgrund en möjlighet att bekanta sig med det 

svenska språket, träffa människor och erhålla information om det svenska samhället och 

dess kultur.  
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1.2 Problembeskrivning 

 

Det har ofta på Bibliotekshögskolan diskuterats bibliotekens roll som mötesplats, det 

har även diskuterats att biblioteken är mycket mer än enbart litteraturförmedling. Bland 

annat har studier genomförda av Ragnar Audunson (2005) visat att biblioteken kan vara 

en viktig arena för integrering.  

 

Jag har valt att avgränsa studien till språkcaféverksamhet på folkbibliotek eftersom det 

är en verksamhet som sällan diskuteras. Språkcaféer nämns ofta som en del av 

bibliotekets arbete för integrering men är sällan huvudfokus för någon undersökning. 

Studien kommer att lyfta fram användarperspektivet på språkcaféer och analysera om 

och i så fall på vilket vis deltagarna upplever sig ha nått empowerment genom 

språkcaféverksamhet. Eftersom deltagarna i studien är en del av de användare som 

biblioteken riktar sig till anser jag att det är relevant att utgå från vad deltagarna säger 

då biblioteken planerar sin verksamhet. Genom att studera språkcaféer kan man se 

mönster i vad deltagarna önskar få ut av verksamheten. Resultaten kan ligga till grund 

för biblioteken då de planerar sin verksamhet.  

 

För många personer som flyttar till Sverige innebär det en kontakt med ett nytt språk 

och med en ny kultur. Språket spelar en viktig roll för egenmakten, empowerment, i det 

nya samhället. Att öva språket med personer som har det som modersmål kan underlätta 

inlärningsprocessen. Dock kan det som nyankommen till Sverige vara svårt att komma i 

kontakt och öva det svenska språket med någon utöver lärare från utbildningen i 

svenska, där inlärningen oftast är kopplad till krav i form av betygssystem. En mer 

kravlös inlärning för att utveckla språket ytterligare är för personer med utländsk 

bakgrund att prata med svensktalande utanför skolmiljön. Dock saknar många personer 

med utländsk bakgrund svenskt kontaktnät. Biblioteken har med språkcaféer potential 

att fungera som en informell miljö att mötas och träna språk, för att på så sätt 

möjliggöra empowerment. Jag har förförståelsen att empowerment kan stärkas genom 

språkcaféverksamhet eftersom människor från hela världen har möjlighet att mötas och 

utbyta erfarenheter. Jag tror även att språkcaféer kan bidra till att självförtroende och 

delaktighet i samhället växer då man upplever en trygghet i språket. Med studien ämnar 

jag se om mina antaganden stämmer baserat på fem respondenter som deltar vid 

språkcaféer.  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med studien är att undersöka om folkbibliotekens språkcaféer kan stödja eller 

möjliggöra empowerment hos deltagarna. Studiens empiriska material består av 

kvalitativa intervjuer från fem personer som deltar vid olika språkcaféer på bibliotek i 

Malmö stad.  Med studien ämnar jag ta reda på om språkcaféverksamhet är ett lämpligt 

verktyg för att utveckla empowerment.  

För att besvara syftet har jag formulerat följande forskningsfrågor: 

 Vilka uttryck för empowerment kan man utläsa i respondenternas utsagor? 

 

 Vilken roll spelar språkcaféer för personer med utländsk bakgrund för 

möjligheterna att uppleva empowerment? 
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1.4 Begreppsdefinition  
 

Utländsk bakgrund: Studien kommer att behandla första generationens inflyttade 

personer med utländsk bakgrund som ännu inte behärskar det svenska språket helt. 

Respondenterna som ingår i studien har enligt lärares bedömning likartad kunskap i det 

svenska språket och samtliga går i samma klass där de studerar på samma nivå. Alla 

respondenter har även akademisk bakgrund från respektive hemland. Eftersom jag är 

medveten om att exempelvis benämningen invandrare kan upplevas negativt laddat har 

jag valt att använda mig av uttrycket personer med utländsk bakgrund då jag upplever 

det mer neutralt.  

Språkcafé: Avser verksamhet, på folkbibliotek, inriktad på det svenska språket 

arrangerad för personer med utländsk bakgrund.  
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1.5 Disposition för studien 

 

I kapitel 1 förklarar jag bakgrunden till studien, samt det syfte och de frågeställningar 

jag arbetat med. 

  

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning i ämnet. I detta kapitel försöker jag ge en bild 

av språkets betydelse, bibliotekens funktion för mångkultur samt beskriva vad språkcafé 

innebär.  

 

I kapitel 3 presenteras empowerment, vilket är den teoretiska utgångspunkt jag valt att 

analysera det empiriska materialet med. Jag presenterar empowerment ur ett historiskt 

perspektiv samt ett nutida. Jag försöker även reda ut begreppet och dess mening och 

innebörd.   

 

I kapitel 4 diskuteras den valda metoden för insamling av empiriskt material. Jag 

motiverar mitt val av kvalitativa intervjuer samt beskriver hur jag genomfört 

intervjuerna. Jag presenterar även de etiska beslut jag fattat. I kapitel 4 presenterar jag 

även de respondenter som deltagit i undersökningen.  

 

I kapitel 5 presenteras analys och resultat av det empiriska materialet utifrån teorin.  

 

I kapitel 6 tolkar jag det emiriska materialet och diskuterar det utifrån tidigare forskning 

i ämnet. I slutsaten försöker jag besvara och utvärdera det syfte och de frågeställningar 

jag satt. Jag kommer även med förslag till fortsatt forskning i ämnet. 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras den litteratur och forskning jag anser vara relevant för 

studien. Inledningsvis presenteras integration och invandrarpolitik för att skapa 

förståelse för hur samhället ser på personer med utländsk bakgrund. Studien behandlar 

integration eftersom empowerment kan leda till integrering. Även språkets betydelse 

presenteras kort eftersom det har visat sig att språket är en viktig del av integrering och 

empowerment. Även bibliotekens roll som mötesplats och arena för mångkultur 

diskuteras. Avslutningsvis presenteras den litteratur som direkt behandlar språkcaféer. 

2.1 Integration och invandrarpolitik 

 

Integration kan betraktas som ett gammalt begrepp och har genom åren kritiserats för att 

vara konservativt och bygga på funktionalistiska utgångspunkter (Diaz 2004). Jose 

Alberto Diaz, forskningsledare på Integrationsverket menar att integration i klassisk 

mening bygger på bevarandet av social ordning samt bevarandet av samhällssystemet. 

Forsking som berör integrering diskuterar ofta begreppet som en flerdimensionell 

process. Detta innebär att integrering inte enbart består av en typ av sociala förhållanden 

utan flera, bland annat kan relationer mellan människor. För att få grepp om denna 

flerdimensionella process har teoriansatser försökt definiera processen i relation till 

olika samhällsområden. För att definiera dessa har delprocesser identifierats i den 

allmänna integreringsprocessen. Dessa bygger på strategiska och funktionella 

samhällsprocesser. En del väljer att analysera begreppet integrering utifrån olika 

kriterier och gör skillnad mellan individuell integrering och samhällelig integrering. 

Andra väljer att analysera rättigheter och samhällsnyttigheter inom olika områden. En 

forskare som väljer att analysera integrering på detta vis är den österrikiska forskaren 

Rainer Bauböck. Bauböck väljer att analysera integrering genom att särskilja rättslig, 

social och kulturell integrering. Även den kanadensiska forskaren Will Kymlicka 

använder denna typ av analysmetod som inkluderar institutionell integration och 

språklig integrering (Diaz 2004. s. 23f).  

 

Civil integrering är ett begrepp EU-kommissionen lanserat (Diaz 2004). Begreppet 

syftar till att personer med utländsk bakgrund ska ha samma rättigheter och skyldigheter 

som majoritetsbefolkningen i landet. Tillgången till samhällsnyttigheter ska vara de 

samma som för övriga befolkningen. Begreppet innebär även att personer med utländsk 

bakgrund inte ska behöva ge upp sin kulturella identitet vilket innebär att EU-

kommissionen tar avstånd ifrån assimileringstanken som innebär att personer med 

utländsk bakgrund överger sin egen kulturella identitet. Politiska insatser ska se till att 

personer med utländsk bakgrund får samma villkor i landet som den övriga 

befolkningen. Denna syn på integrering försöker man tillämpa i flera europeiska länder 

(ibid., s. 25f). I Sverige bedrivs sedan 1975 en så kallad pluralistisk invandrarpolitik 

vilket innebär att personer med utländsk bakgrund ska ha samma möjligheter, ansvar 

och förmåner som övriga medborgare. Det innebär även att personer med utländsk 

bakgrund själva bestämmer i vilken utsträckning de vill ta del av den svenska kulturen 

samt i vilken utsträckning de vill behålla den egna (Biblioteket mitt i världen: 

Flerspråkig biblioteksverksamhet 1998, s. 18).   

 

 



6 

 

2.1.1 Språket  

 

Språket kan betraktas som ett redskap för att ta del av samhället (Hyltenstam & Wassen 

1984, s. 12). Den vanligaste formen av kommunikation är samtal, därför är det viktigt 

att behärska ett samtal (ibid., s. 16). För att tillägna sig ett nytt språk och ta till sig de 

språkliga reglerna kan man medvetet eller ommedvetet fånga upp det språk som 

personer runt en talar. Oftast använder de flesta människor båda teknikerna (ibid., s. 20). 

Dock är det viktigt att känna till språkets användningsregler. Exempelvis är 

ordkombination, uttal och betydelse viktiga för att föra en dialog. Utan dessa regler 

finns det risk för att kommunikationen uteblir. Detta kan leda till missförstånd (ibid., s. 

12f). För att en person med utländsk bakgrund ska klara olika situationer i ett land 

förutsätter det att personen på snabbaste tid tillägnar sig landets språk. Genom att göra 

detta kan personen ta del av samhället exempelvis genom att tala med och förstå vad 

myndighetspersoner säger (ibid., s. 25).  

2.2 Bibliotek och mångkultur 
 

För 150 år sedan i Amerika utvecklades folkbibliotekstanken (Audunson 2005). 

Biblioteken skulle hjälpa till att forma amerikanska medborgare av de miljontals 

personer med utländsk bakgrund som invandrade till Amerika. Biblioteken skulle även 

forma personer som flyttat från landsbygden in till städerna för att de på så vis skulle 

anpassas till det rådande industrisamhället. Biblioteken var viktiga som mötesplatser vid 

denna tid då kulturella, demografiska och sociala förändringar var aktuella. Biblioteket 

skulle fungera upplysningsfrämjande för befolkningen (ibid., s429f).  

Under 1960- och 70- talet började mångkulturen spridas allt mer även i Europa och 

bibliotekens roll var, bland annat, att ge människor tillgång till denna mångkultur (ibid., 

s. 430f).  

 

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

mångkulturell biblioteksverksamhet menar författarna att biblioteken är en viktig 

mötesplats i samhället som bidrar med information, kultur och lärande oavsett vilken 

etnisk tillhörighet dess användare har (Stralczynská et al. 2010). Biblioteken bidrar till 

ökad förståelse mellan människor och främjar kulturell mångfald (ibid., s. 5). Även 

Amanda Peralta menar att biblioteken är en viktig del av integreringen för personer med 

utländsk bakgrund eftersom de kan fungera som en väg in i det svenska samhället. 

Utanförskapet kan genom biblioteken minimeras och möjligheterna till att lära sig det 

svenska språket i sin tur bidra till att många ser på sig själv som medborgare, eftersom 

de kan diskutera och ifrågasätta (Peralta 2000, s. 118).  

 

Biblioteken kan bidra till att stärka personer med utländsk bakgrund. Självförtroende 

och språkutveckling kan stimuleras (Almerud 2008). Biblioteken har även betydelse för 

samhällsdeltagandet bland annat genom att biblioteken lånar ut lokal för 

föreningsmöten och hjälper till med sökandet efter arbete. Biblioteken bidrar även till 

ökad kontakt mellan människor som i sin tur bidrar till gemenskap (ibid., s. 20f).  

Biblioteken är en plats för människor att mötas informellt.  Dock menar Peter Almerud, 

journalist, informatör och utredare med inriktning på kultur och kulturpolitik, att 

biblioteken sällan nämns som en institution som kan underlätta för personer med 

utländsk bakgrund att komma in i det svenska samhället och oftast gäller diskussionen 

av denna grupp litteratur på hemspråk. Möjligheter finns för biblioteken att fungera 

integrerande genom att fungera som mötesplats (ibid., s. 22).  
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2.2.1 Biblioteken som mötesplats 

 

Det kan inte förväntas av personer som precis flyttat till ett land att de kan delta i 

samhället fullt ut direkt (Audunson 2005). Det är lämpligt med en gradvis introduktion 

in i ett samhälle. Detta förutsätter att det finns arenor som möjliggör detta. Det finns 

dock en avsaknad i samhället av sådana arenor. En lämplig arena för detta ändamål är 

biblioteken som fungerar mångkulturfrämjande. Biblioteket är starkt förankrad i 

samhället och länkar till flera kanaler av branscher och aktiviteter. Därför kan 

biblioteket fungera integrerande för personer med utländsk bakgrund (ibid., s. 432). Om 

man tar tillvara bibliotekens potential för detta ändamål kan det leda till att fördomar i 

samhället minskar. Detta eftersom olika kulturer kan mötas och kommunisera (ibid., s. 

433). Tolerans i samhället kräver arenor där människor med olika åsikter kan mötas och 

föra kommunikation. Det är viktigt att möta människor som inte delar ens åsikter och 

intressen, på så vis ökar acceptansen.  Det förekommer en skillnad mellan hög- och 

lågintensiva mötesplatser (ibid., s. 434). Högintensiv mötesplats innebär att människor 

som delar samma intresse och liknande bakgrund möts. Lågintensiva mötesplatser är de 

arenor där människor med skilda intressen och bakgrunder kan mötas. Även om 

högintensiva mötesplatser är viktiga kan de även innebära att människor lever isolerade 

från dem som inte tillhör den egna gruppen. Därför är det viktigt med de lågintensiva 

mötesplatserna i samhället. Dessa erbjuder en plats för tvärkulturella möten att uppstå. 

De främjar även integrering och demokrati eftersom isolering i samhället minskar. 

Biblioteken tillhör de lågintensiva mötesplatserna (ibid., s. 437).  

 

Biblioteken erbjuder en arena för människor med skilda bakgrunder att mötas och 

kommunisera i en avslappnad miljö (Almerud 2008). Biblioteken är framgångsrika när 

det gäller att nå personer med utländsk bakgrund (ibid., s. 5). En undersökning 

genomförd av Svensk Biblioteksförening visar även att användningen av bibliotek är 

hög bland personer som saknar svenskt medborgarskap (ibid., s. 7). Bland annat är 

biblioteken framgångsrika gällande sociala sammanhang som exempel olika 

kulturaktiviteter men även förmedling av kultur och kunskap för personer med utländsk 

bakgrund, vilket bidrar till att stärka dem i språket och i integrationsprocessen.  

 

Biblioteken har dock svårt att nå nyankomna personer eftersom de är mer anpassade för 

personer som levt i Sverige en längre tid (Almerud 2008). Exempelvis är det en fördel 

om biblioteken anpassar verksamheten mer till de första stegen i integrationsprocessen 

genom att bland annat erbjuda ett lokalt bibliotek. Många väljer att inledningsvis söka 

sig till det lokala biblioteket innan de besöker huvudbiblioteket (ibid., s. 5f).  Almerud 

beskriver undersökningen Frirum til integration genomförd i Danmark 2001 som hade 

till syfte att belysa bibliotekens roll för personer med utländsk bakgrund. 

Undersökningen visar att biblioteken är en viktig aktör för personer med utländsk 

bakgrund som vill ta sig in i det danska samhället. Hälften av användarna med utländsk 

bakgrund menar att biblioteken bland annat har bidragit till ökad språkinlärning i 

danska. Många betraktar biblioteken som framför allt en mötesplats (Almerud 2008, s. 

11). 
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2.2.2 Bibliotekens betydelse 

 

Francois Matarasso som beskrivs som en kulturpolitisk specialist i England menar att 

det idag finns ett flerdimensionellt förhållningssätt till de socioekonomiska problemen 

(Bjerninger & Åkermans 2003). För att lösa dessa problem har man börjat göra 

kulturella investeringar för att bland annat skapa en möjlighet till att människor ska 

finna en delaktighet i och en förmåga att påverka samhällsutvecklingen. Matarasso 

menar att bibliotekens betydelse sällan uppmärksammas och han har därför gjort en 

studie av olika biblioteksprojekt. Utifrån de resultat studien visade formulerade 

Matarasso olika teman för att visa bibliotekens betydelse för samhällsutvecklingen 

(ibid., s. 33). Några av de teman som formulerades är, personlig utveckling som infattar 

delar som individuell utvecklig genom exempelvis utbildning, självförtroende och 

sociala nätverk. Socialt sammanhang vars tema går ut på att biblioteket bidrar till 

kontakt och förståelse mellan människor, samt, interkulturell förståelse. Biblioteken kan 

genom att kontakten mellan människor stärks bidra till att förebygga rädsla och brott i 

samhället. Enligt temat empowerment bidrar biblioteken till samhällsengagemang och 

samhällelig organisationskapacitet vilket medför att människor tar del i den 

samhälleliga processen enligt Matarasso (ibid.). 

 

2.3 Bakgrund för språkcaféer i Sverige 
 

I Sverige har språkcaféer sitt ursprung under 1990- talet på Kortedala bibliotek 

(Atlestam & Stenberg 2010). Biblioteket hade under några år arrangerat datakurser på 

biblioteket, men vid ett införande av kaffepauser visade sig att dessa var mycket 

uppskattade och hade ett egenvärde. Deltagarna hade möjlighet att föra samtal med 

varandra oavsett bakgrund. Detta ledde till att biblioteket fick förfrågningar från 

personer med utländsk bakgrund om en plats att öva svenska på. Detta ledde till att Café 

Ordbron – samtal på lätt svenska startades (ibid., s. 6).  

 

Idag är det många bibliotek som erbjuder språkcaféer i landet vilket har visat sig vara en 

uppskattad verksamhet (Atlestam & Stenberg 2010). Många deltagare åker runt till 

stadens olika bibliotek för att närvara vid så många språkcafétillfällen som möjligt 

(ibid., s. 7).  

2.3.1 Språkcafé och språkinlärning  

 

Språket är ofta det första steget för en person med utländsk bakgrund att ta sig in i det 

svenska samhället (Atlestam & Stenberg 2010). Svenskundervisningen (SFI), som är 

inledningen till att lära sig det svenska språket behöver ofta kompletteras med 

folkbibliotekens resurser, detta till följd av att många skolor saknar eget bibliotek. 

Många folkbibliotek erbjuder medel, som språkcaféer, för personer med utländsk 

bakgrund som en del av ordinarie verksamhet, bland annat i Göteborg som har ett 

projekt specifikt riktat till personer som studerar svenska (ibid., s. 7). 

 

Språkcaféverksamhet är ett bra komplement till den vanliga språkundervisningen 

(Stralczynská et al. 2010). Den bedrivs i en avslappnad miljö där personer med utländsk 

bakgrund ges möjlighet att öva språket. Det svenska bibliotek man utgår från i 

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

mångkulturell biblioteksverksamhet är Biskopsgårdens bibliotek som är beläget i 
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Göteborg.  Biblioteket ligger i det mångkulturella Biskopsgården där hälften av de 

25000 invånarna har utländsk bakgrund (ibid., s. 31). Ämnen som deltagarna diskuterar 

på språkcaféet väljs av både ledare och deltagare och utgår ifrån gruppens intressen. De 

två främsta andledningarna som deltagarna uppger till varför de deltar i verksamheten är 

att träna språket samt träffa nya människor. Ledarna uppger även att deltagarna 

intresserar sig och ställer frågor angående samhället de lever i, bland annat gällande 

sjukvård och skola men även vardagliga ämnen som exempelvis semesterplaner. 

Ledarna upplever även att deltagarna är angelägna om att lära sig svenska. De personer 

som främst besöker språkcaféet är personer som nyligen kommit till Sverige.  

Flera aktiviteter har anordnats på språkcaféet, bland annat arrangerade brandförsvaret 

brandsäkerhetsinformation vilket samtliga deltagare uppskattade (ibid., s. 36). Även om 

svenskar är välkomna att delta i språkcaféer och att flera av deltagarna uttrycker en 

önskan att fler av dem deltar är det få svenskar som kommer (ibid., s. 36). 

 

Karen Ask (Ask 2011) redogör i Mot folkhälsa genom sysselsättning och delaktighet för 

projektet U-0X bibliotekens språkcaféverksamhet. Genom språkcaféer utvecklades det 

svenska språket för flera personer. En av medarbetarna i projektet menade att utöver 

bättre språkkunskaper hade även självförtroendet och kunskapen angående det svenska 

samhället utvecklats. Genom denna utveckling hade deltagarna större möjligheter att 

engagera sig i det svenska samhället. Deltagarna övade språket och fikade med 

svensktalande som inte var lärare från SFI i en avslappnad miljö. Deltagarna fick 

bestämma vad samtalen skulle beröra. En av deltagarna i undersökningen menade att 

språkcaféet bland annat förbättrat hennes kunskaper i svenska och om det svenska 

samhället vilket hade bidragit till ökat självförtroende och delaktighet i samhället. Hon 

upplevde att detta i sin tur hade utvecklat förbättrad psykisk hälsa, trygghet och känsla 

av att vara delaktig i Sverige som en medborgare (ibid., s. 41).  
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3. Teori: Empowerment  
 

I detta kapitel beskriver jag begreppet empowerment, som är den teori studien utgår 

ifrån. En bakgrund till begreppet presenteras för att ge läsaren en uppfattning av var 

ifrån empowerment har sitt ursprung. Det presenteras även vad innebörden av 

empowerment är och vad som ingår i begreppet. Kapitlet bygger till stor del på 

Askheim och Starrins bok Empowerment i teori och praktik. I slutet av kapitelet 

diskuteras hur tillämpningen av teorin ser ut, samt de teman som ligger till grund för 

analysen.   

3.1 Bakgrund 
 

Begreppet empowerment har sin ideologiska grund i marxismen och psykoanalysen –

Askheim & Starrin 2007). Karl Marx uppmanade arbetarna till frigörelse från 

kapitalismens förtryck. Han menade att frigörelse skulle ske om arbetarna organiserade 

och mobiliserade sig mot kapitalismen. Sigmund Freuds psykoanalys menar att samtalet 

är det primära för att en person ska kunna frigöra sig från de problem den har.  Genom 

samtal blir personen medveten om problemen och kan göra något för att förändra 

situationen (ibid., s. 41f ).  

 

Begreppet empowerment användes redan under 1920- talet i samband med psykologi då 

en medicinsk artikel publicerades i ämnet, men det var först på slutet av 1970- talet som 

begreppet började användas i större utsträckning inom vetenskaplig litteratur (Askheim 

& Starrin 2007). Framförallt användes empowerment diskussioner som rörde 

lokalutveckling, lokalt självstyre, aktivism och social mobilisering. Begreppet var starkt 

kopplat till proteströrelser och idén om självhjälp för utsatta grupper (ibid., s. 10). 

 

Istället för att som tidigare representera ekonomisk och social rättvisa har empowerment 

kommit att stå för det individuella självförverkligandet (Askheim & Starrin 2007, s. 9).  

I början av 1990- talet försökte socialdemokratiska ungdomsförbundet införa begreppet 

i Sverige som en symbol för den politiska vänstern. I slutet av 1990- talet introducerade 

den borgliga sidan begreppet. Dock har både den politiska vänstern och högern anpassat 

begreppet till respektive politisk inriktning. I Storbritannien och USA har utvecklingen 

sett likartad ut och båda sidor har tillämpat begreppet på respektive politisk inriktning 

(ibid., s. 11). Bland annat kopplas empowerment ihop med den amerikanska 

medborgarrättsrörelsen, kvinnorörelsen, befrielserörelser i tredje världen samt 

självhjälpsorganisationer. Dessa har varit viktiga inspirationskällor för empowerment. 

Empowerment kopplas ofta ihop med personer som anses svaga i samhället, bland annat 

personer med utländsk bakgrund (ibid., s. 18). 

3.2 Innebörd 
 

Begreppet används inte enbart inom politiken utan även inom både den offentliga och 

privata sektorn (Askheim & Starrin 2007).  Många organisationer talar om begreppet 

empowerment som något man eftersträvar. Egenskaper som självtillit, stolthet, 

delaktighet och egenkontroll ryms i det positivt laddade begreppet. Inom sektorer som 

arbetar med att hjälpa människor är begreppet mer aktuellt än sektorer som inte har 

denna inriktning. Genom att arbeta med empowerment syftar man till att stärka 

människor som behöver det. Människor betraktas som aktörer istället för passiva och 

okunniga (ibid., s. 9ff). Begreppet empowerment kan få varierad innebörd beroende på 
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översättning. Power kan betyda styrka, kraft och makt. Empowerment som kontext 

innebär framförallt att utsatta grupper, som bland annat personer med utländsk 

bakgrund, skaffar sig styrka att ta sig ut ur maktlösheten. Empowerment kan beskrivas 

både som ett medel och ett mål i sig (ibid., s. 18).  

 

Det förekommer en distinktion mellan process och resultat (Zimmerman & Perkins 

1995). Process för den enskilde innebär bland annat samhällsdeltagande och upplevd 

kontroll. Resultat innebär gemenskap och att resurser är tillgängliga för den enskilde 

(ibid., s. 570). Empowerment innebär att individuella styrkor och kompetenser länkas 

till social förändring och proaktivt beteende (ibid., s. 569).  Forskning inom 

empowerment fokuserar på möjligheter istället för riskfaktorer och syftar till att 

förbättra problem utan att skuldbelägga den utsatta (ibid., s. 570). Även om det 

förekommer skilda åsikter gällande empowerments innebörd är det gemensamt för 

samtliga att de delar en positiv syn på människan. Man anser att människan är en aktiv 

varelse som kan ta sig ur maktlösheten om de rätta förutsättningarna gäller (Askheim & 

Starrin 2007, s. 19). Nedan följer fyra stycken inriktningar för begreppet empowerment.  

3.2.1 Sambandet mellan individ och samhälle 

 

Genom att aktivera den utsatta stärks individen vilket kan leda till bland annat starkare 

självförtroende och självbild (Askheim & Starrin 2007). Man talar i litteraturen om 

empowerment som motmakt och gör en distinktion mellan vertikal och horisontell 

empowerment. Genom att svaga och utsatta grupper i samhället kollektivt gör sig 

medvetna om sin situation i förhållande till samhället i övrigt, kan en gemensam grund 

och en identifiering av problem skapas som därmed leder till handling. Detta kan man 

kalla horisontell empowerment. Medan horisontell empowerment utgör grunden är nästa 

steg vertikal empowerment där kollektivet stärker sin position uppåt i samhällshierarkin. 

Genom gemensam kraftsamling och organisation bildar gruppen en motkraft som 

utmanar förtryckande samhällföreteelser. En identifiering av problemen och 

gemensamma erfarenheter stärker likaså gruppens samhörighet och ökar därmed 

motkraften och styrkan i det man vill uppnå (ibid., s. 20ff).  

3.2.2 Marknadsorienterad inriktning 

 

I marknadsorienterad inriktning bör den självständiga, fria individen stå i centrum och 

politiken byggas kring denna (Askheim & Starrin 2007).  Det sociala livet används för 

att förverkliga individuella mål och arrangemang i samhället ska utgå ifrån individuella 

krav. Individen betraktas som oberoende och som den person som bäst känner till sina 

egna behov. Marknadsorienterad inriktning menar att staten ska ha lite kontroll över 

individen. Inriktningen vill även införa marknadsmodeller. Detta innebär att förhållandet 

mellan utbud och efterfrågan är i fokus och på så vis utvecklas tjänster som är anpassade 

efter de behov som uttrycks. Marknadsorienterad inriktning har sitt ursprung i 

liberalhögerorienterad politik och har vuxit sig starkast i liberala välfärdsstater. Även 

vänstersidan har uppmärksammat vikten av individens förutsättningar och menar att 

man måste ta hänsyn till individen. Framförallt uppmärksammar vänstersidan kultur och 

identitet (ibid., s. 22f).   
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3.2.3 Terapeutisk inriktning  

 

Den terapeutisk inriktning innebär ett stärkande av individen i hälsobefrämjande syfte, 

men begränsar empowerment till en individuell psykologisk process, som inte tar 

hänsyn till maktdimensionen i begreppet, eller den politiska och kollektiva innebörden 

(Askheim & Starrin 2007). Det kan också innebära att experterna: läkare, psykologer, 

socialarbetare och liknande yrkesgrupper ges möjlighet att styra individen och att 

maktlöshet och ohälsa ses som ett mentalt fenomen inte kopplat till politiska och sociala 

förhållanden. Detta betyder att det är individen som ska anpassa sig eller ändra sig för 

att fungera i samhället. Någon koppling till att samhället ska förändras finns inte. Målet 

är att individen ska nå ökad medvetenhet och kunskap om sin egen situation och genom 

empowerment bli mer aktiv samt få en stärkt självbild.  På så vis får individen en ökad 

känsla av att den har makt över sitt eget liv. Avsikten med empowerment inom den 

terapeutiska inriktningen är att ge hjälp till självhjälp (ibid., s. 26ff). Detta är en 

utveckling från de tankar som presenterades på 1920 – talet. 

3.2.4 Liberal styrningsstrategi  

 

Liberal styrningsstrategi är inspirerad av den franske filosofen Michel Foucault 

(Askheim & Starrin 2007). Han menar att individen är självständig och har förmågan att 

själv fatta de bästa besluten. Dock måste vissa individer få hjälp med detta. För att 

frigöra individen måste vissa egenskaper lockas fram med hjälp av dialog där individen 

görs medveten om sin situation (ibid., s. 29f). Liberal styrningsstrategi påminner något 

om terapeutisk inriktning men syftar till att väcka individens ”sanna jag” (ibid., s. 29). 

Individen har en inneboende förmåga och självständighet. Denna ska utvecklas så att 

individen kan göra egna val i förhållande till samhället och lära sig att se sambandet 

mellan sociala orättvisor och sin egen situation (ibid., s. 30f). Den marknadsorienterade 

inriktningen vänder sig mer mot hur samhället bör se ut för att passa individen medan 

liberal- och terapeutisk inriktning utgår mer från individen i förhållande till samhället.  

3.2.5 Gemensamma nämnare för empowerment 

 

Begreppet är mycket populärt bland skilda aktörer i samhället (Askheim & Starrin 

2007). Olika användare lägger skilda betydelser i begreppet. Risken är stor att begreppet 

urvattnas, förlorar sin form och blir ogripbart (ibid., s. 18f). För att få en förståelse för 

den grundläggande innebörden, oberoende av vilka aktörer som använder begreppet, 

måste man söka sig till det som är gemensamt för de olika intresseområdena som 

använder sig av utrycket. Gemensamma nämnare för begreppet är: 

 Empowerment används för att förbättra villkoren och stödja människor i olika 

socialt utsatta situationer.  

 Empowerment förutsätter ett aktivt handlande av individen själv.  

 Empowerment utgår från ett humanistiskt tänkande och därmed en positiv 

människosyn.  

 Empowerment vill skapa miljöer där individer kan utvecklas både individuellt 

och som samhällsmedborgare.  

 Empowerment vill göra det möjligt för individen att skaffa sig kunskap om sig 

själv och om sin omgivning för att uppnå självständighet och makt över sitt eget 

liv (Askheim & Starrin 2007, s. 19).  
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3.3 Tillämpning av teori  
 

För att tydliggöra sambandet mellan språkcaféverksamhet och empowerment har jag 

valt att analysera mitt empiriska material utifrån begreppet empowerment. Även om 

empowerment inte är utvecklat för att tillämpas på bibliotek diskuterar bland annat 

Audunson biblioteket som redskap för att stärka empowerment. För att studera om 

respondenterna upplever empowerment genom språkcaféverksamhet har jag valt ut 

några övergripande teman. De teman som jag har valt att behandla respondenternas svar 

efter är: identitet och självförtroende, socialt sammanhang samt horisontell och vertikal 

empowerment som Askheim och Starrin diskuterar. Jag anser att dessa teman beskriver 

vad empowerment innebär i studiens sammanhang. Genom att använda dessa teman har 

jag önskat skapa en överblick över respondenternas svar vid intervjun.  Med de teman 

jag valt ut önskar jag bringa tydlighet i respondenternas svar även om de olika temanens 

betydelse ligger nära varandra.    

 

För att kunna tillämpa teorin med de olika teman jag valt att använda utgår jag från de 

svar som givits på intervjufrågorna. Intervjufrågorna i sig och svaren på dessa går inte 

att renodlat uppdela på olika teman eftersom dessa går in i varandra. Därför har jag valt 

att under kapitlet empiriskt material redovisa och särskilja de olika teman som går att 

utläsa utifrån intervjumaterialet och på vilket sätt intervjusvaren korresponderar med de 

olika teman som uppställts.  

 

För att vid intervjuerna ta reda på om respondenterna anser att språkcaféer har bidragit 

till empowerment i Sverige har frågor som återknyter till empowerment och de fyra 

temana ställts. För att ta reda på om respondenternas identitet och självförtroende har 

stärkts genom språkcaféer har jag valt att ställa frågor som berör detta. Vidare har frågor 

som berör om språkcaféer har bidragit till att de deltar i andra sammanhang i samhället 

diskuterats. Jag har även ställt frågor som rör språkcaféers betydelse och vad det betyder 

för dem att öva språket på språkcaféer. För att ta reda på om respondenterna anser att 

deras sociala sammanhang har stärkts via språkcaféer har frågor om nya bekantskaper 

diskuterats. För att komma fram till om respondenterna anser att språkcaféer bidragit till 

horisontell empowerment har frågor om gemenskap diskuterats. Vertikal empowerment 

har diskuterats baserade på frågor som rör trygghet och kunskap om Sverige. 

Respondenterna i studien har nyligen kommit till Sverige så deras första möjlighet för 

att skapa horisontell empowerment är att skapa ett socialt sammanhang genom att bilda 

närverk. Vertikal empowerment kan betraktas mer som ett nästa steg i utvecklingen 

eftersom den har bättre förutsättningar att utvecklas i ett socialt närverk efter det att 

individen har nått en högre grad av horisontell empowerment.  Detta innebär att 

individen först måste upprätta eller etablera en form av horisontell empowerment för att 

sedan kunna gå vidare till vertikal empowerment och påverka samhället i stort.   
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4. Metod: Kvalitativ intervju  
 

Studiens fokus ligger på personliga uppleverser och tankar som personer har om 

deltagande i språkcaféer på bibliotek. För att uppnå studiens fokus har jag använt 

kvalitativa intervjuer som metod (Repstad 2007, s. 83).  

Innan intervjuerna genomfördes läste jag in mig på bland annat ämnena bibliotek som 

mötesplats och språkcafé för att på formulera relevanta frågor. Utifrån detta formulerade 

jag en intervjuguide med färdiga frågor som jag har utgått från vid intervjuerna. 

(Kvale1997, s. 121). Intervjuerna genomfördes på svenska och vid tillfällen då 

respondenter har haft svårt att förstå språket har jag försökt ställa frågorna med andra 

ord, på mer lättförståelig svenska. För att inte respondenterna skulle känna sig nervösa, 

utan mer avslappnade, har jag försökt föra intervjun som ett samtal. På så vis har risken 

för att respondenten ska agera passivt minskat (Repstad 2007, s. 86). Frågorna har inte 

ställts i samma ordningsföljd vid alla intervjuer utan i stället i den ordning jag ansett 

passa bäst. Vissa frågor diskuterades även på respondentens initiativ. Jag valde då att 

inte upprepa frågan vid senare tillfälle. Intervjuerna har tagit mellan 20- och 40 minuter 

per respondent.  

Istället för att betrakta svaren som representativa och generaliseringsbara för en hel 

grupp människor får svaren representera de individer som deltagit i studien. Svaren är 

beroende av de personer som deltagit i studien och om en liknande studie skulle 

genomföras med andra deltagare skulle svaren kunna se annorlunda ut. Jag har dock 

intresserat mig för att jämföra och diskutera likheter och skillnader i svaren mellan 

deltagarna samt jämföra svaren i studien med tidigare forskning om språkcafé.  

 

Efter att ha formulerat forskningsfrågorna bestämde jag att ett lämpligt antal 

respondenter för studien var fem stycken deltagare, men jag har varit öppen för att 

intervjua fler personer om detta skulle krävas för att besvara mina forskningsfrågor, 

vilket inte ansågs nödvändigt (Kvale 1997, s. 19f; s. 97).  Jag ansåg efter att ha 

genomfört fem stycken intervjuer att svaren var tillräckliga för att besvara studiens syfte 

och forskningsfrågor.  

4.1 Urval och genomförande 
 

Förutsättningarna som gällde för respondenterna i studien var att de hade utländsk 

bakgrund, studerade vid SFI och deltog aktivt i språkcaféer. Respondentera har levt i 

Sverige mellan sju månader och fyra år och har som jag förstått det, likartad kunskap i 

det svenska språket då samtliga studerar på samma nivå i SFI.  

 

Eftersom jag var angelägen om att respondenterna deltog i SFI- undervisning har jag 

haft kontakt med en lärare inom SFI för att nå respondenterna. Jag genomförde en 

presentation för en klass som läraren visste hade flera personer som deltog i språkcaféer. 

Jag upplevde att de var intresserade av att bli intervjuade, och flera respondenter 

framhöll att de såg intervjutillfället som en möjlighet att öva sig att tala det svenska 

språket. Genom att gå via SFI för att nå respondenter har jag haft möjlighet att nå 

personer som deltar vid olika språkcaféer och har olika erfarenheter av språkcaféer. På 

så vis anser jag att studien har blivit mer nyanserad då svaren skiljer sig mer åt än om 

jag skulle gå via ett språkcafé då erfarenheterna skulle se mer likartad ut.  Risken att gå 

via skolan kan ha inneburit att deltagarna har sett det som en skoluppgift och varit rädda 

för att svara ”fel”. Jag upplever dock att respondenterna inte har påverkats av detta i 
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någon större omfattning då även mindre positiva aspekter, mot både SFI och språkcafé, 

har framförts. Intervjuerna genomfördes på skolan i skolbiblioteket. Miljön var lugn och 

jag upplevde att respondenterna kände sig bekväma i biblioteket. En respondent var 

dock orolig över att vi skulle störa andra och talade tystare.   

 

Jag har spelat in och transkriberat samtliga intervjuer ordagrant och på så vis har jag 

försökt undvika eventuella missförstånd. Jag anser även att detta har medfört att jag har 

kunnat föra intervjun som ett samtal. Jag har valt att komplettera utvalda delar av 

analysen med citat från respondenterna för att ge validitet till svaren. Citaten är 

ordagrant nedtecknade. Inledningsvis upplevde jag flera av respondenterna nervösa, 

men efter att de berättat om sina hemländer och tankar om Sverige upplevde jag dem 

som mer avslappnade.  

4.1 Etik 

 

Samtliga respondenter blev informerade om studiens syfte, de gav sitt samtycke till 

medverkan och att bli inspelade. De blev även informerade om att de när som helst 

under studien hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

Respondenterna kan inte spåras eller identifieras eftersom varken namn eller andra 

kännetecken har angetts. Informationen behandlas konfidentiellt (Kvale1997, s. 106f).  

4.2 Presentation av respondenterna  

 

Alex är runt 30 år och har varit bosatt i Sverige sedan sju månader. Han har i fem 

månader studerat SFI och i två månader deltagit i bibliotekets språkcafé. Han deltar vid 

två tillfällen i veckan vid två olika bibliotek. En av de främsta andledningarna till att 

han kommer till språkcaféet är för att öva det svenska språket eftersom han inte känner 

någon som talar svenska privat. Han deltar även för att träffa nya människor. Främst är 

han intresserad av att träffa personer från sitt eget hemland eftersom han inte kände 

någon när han flyttade till Sverige, men även svenskar. Han fick vetskap om språkcaféer 

genom att surfa på Malmö stads hemsida. Eftersom Alex är arkitekt från sitt hemland är 

arkitektur ett stort intresse och kunskapen om svensk och skånsk kultur, konst och 

arkitektur har ökat sedan han började komma till språkcafé.  

 

Bea är en kvinna i 20 års- åldern. Hon har levt i Sverige lite över två år och studerat SFI 

i ett år. I sju månader har hon kommit till språkcaféet för att öva svenska och träffa nya 

kompisar och nu har hon både svenska och utländska vänner. Hon går till två olika 

språkcaféer två gånger i veckan men önskar att det ska bli oftare. Hon fick reda på att 

språkcafé fanns genom en vän och de går tillsammans dit nästan varje gång. Hon vill 

lära sig prata flytande svenska och ser språkcaféet som en bra plats att öva sig i att tala 

svenska. Hon försöker vid varje språkcafétillfälle lära sig nya svenska ord.  

 

Caroline är en kvinna runt 30 år. Hon har bott i Sverige i fyra år och har i ett år studerat 

svenska vid SFI. Sedan två månader har hon två gånger i veckan kommit till språkcaféet 

för att öva sig i svenska. Läraren i SFI informerade om språkcaféet. Hon vill gärna 

träffa nya vänner, framförallt svenskar, men tycker att det är svårt att ta kontakt 

eftersom hon upplever att hennes svenska inte är tillräckligt bra.  

 

David är en man i 20 års- åldern. Han har varit bosatt i Sverige i två år och studerat SFI 

i nio månader. I tre månader har han deltagit i bibliotekets språkcafé vid två tillfällen 
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per vecka för att öva sig att tala svenska samt träffa nya vänner, framförallt svenska 

personer då David inte har några sedan tidigare. Det var en kompis som berättade att 

språkcaféet fanns och som följde med David första gången.  

 

Emma är en kvinna i 20 år- åldern. Hon har levt i Sverige i två år och studerat vid SFI i 

nio månader. Hon har under tre månader, två gånger i veckan, kommit till språkcafé 

eftersom hon vill öva sig i att prata svenska men saknar svenska bekanta. Handläggaren 

i Malmö stad var den som föreslog att Emma skulle delta i språkcafé. Hon har inte fått 

några nya vänner på språkcaféet, men upplever ändå att hon lärt sig mycket om olika 

personer.  
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5. Resultat och analys av empirin  
 

Analysen utgår ifrån begreppet empowerment och ämnar lyfta fram respondenternas 

upplevelser och erfarenheter angående språkcaféer på bibliotek. Analysen är 

organiserad efter övergripande teman som ingår i begreppet empowerment. De teman 

som behandlas är: identitet och självförtroende, socialt sammanhang, horisontell och 

vertikal empowerment.  

5.1 Identitet och självförtroende 
 

Flera respondenter menar att språkcaféet framförallt bidrar till muntlig utveckling i det 

svenska språket. Det framgår vid intervjuerna att det muntliga språket, som flera menar 

stärkts av språkcaféet, bidrar till större trygghet i Sverige.  Bland annat säger Emma att 

hon pratar mer nu sedan hon började delta i språkcafé och att hon har lättare att ta 

kontakt med olika människor. Även Alex framhåller att han nu vågar ta kontakt med 

människor eftersom han känner sig tryggare i att prata svenska. Av Alex och Emmas 

svar framgår det att språket har stor betydelse för trygghet och självförtroende som är en 

del av empowerment (Askheim & Starrin 2007, s. 9). Språket har påverkat i vilken 

utsträckning de vågat ta kontakt med andra människor. Med stärkt empowerment 

genom språkcaféer har deras självförtroende och trygghet ökat.  

 

Caroline framhåller att hon ännu inte känner sig trygg i det svenska språket men att hon 

tror att hon snart ska behärska det bättre och då våga samtala med olika människor i 

större utsträckning. Hon framhåller även att hon känner sig blyg och inte vågar ta så 

mycket plats eftersom hon upplever att hon fortfarande har problem med det muntliga 

språket. Caroline tror att detta kommer att förändras när hon behärskar språket i större 

utsträckning. Hon önskar att delta i en målarkurs men vågar inte i nuläget eftersom hon 

är rädd att språket inte räcker till.  

 
          Jag hoppas att språkcaféet kan hjälpa oss emigranter (Caroline) 

 

Av Carolines svar framgår språkets betydelse tydligt. Hennes självtillit är beroende av 

hur väl hon anser att hon behärskar det. Självtillit är en del av empowerment (Ask 2011, 

s. 9ff) men idag är inte Carolines självtillit lika hög som flera av de andra 

respondenterna. Hon tvivlar på att hennes svenska är bra och håller sig mer i 

bakgrunden. Dock tror hon att språkcaféet kan hjälpa henne, och andra personer med 

utländsk bakgrund, att bli bättre på språket vilket i sin tur leder till att självtilliten växer. 

Detta visar på språkets viktiga roll för självtilliten och empowerment.  

         

Flera respondenter tar även upp viken av att kunna berätta om sig själv. De har tidigare 

känt en svårighet i att berätta om sig själv och visa vem de är. På språkcaféet ges denna 

möjlighet. Alex säger  
 

          Man behöver språket för att visa sig som människa (Alex) 

 

Respondenterna menar att de via språket visar vem de är som person. Utan språket kan 

de inte visa sin personlighet eller vem de är. Språket har omfattande inverkan på 

respondenternas empowerment genom att vara en förutsättning för den personlighet 

man kan visa. Man kan tolka Alex utsaga som att språket påverkar samtliga delar av 

empowerment. Utan möjligheten att visa sig som människa har man inte möjlighet att 
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nå varken delaktighet, självtillit eller egenkontroll i samhället (Askheim & Starrin 2007, 

s. 9ff).  

 

Genom språkcaféers aktiviteter kan en individ få möjlighet att ta sig ur maktlösheten 

som kan bestå i att man inte behärskar ett språk. Eftersom människan är aktiv har 

individen möjlighet att ta sig genom den situation individen befinner sig i och ändra 

förutsättningarna för sig själv (Askheim & Starrin 2007, s19f). Situationen kan bland 

annat vara att man inte behärskar språket eller saknar kontaktnät i Sverige. Jag tolkar 

respondenternas ökade självförtroende som en väg mot empowerment. Eftersom 

respondenternas självförtroende i svenska har vuxit vågar de nu ta kontakt med fler 

människor. Genom språket har de även möjlighet att visa sin personlighet och identitet, 

detta kan man kan tolka som att flera respondenter upplever empowerment tack vare 

bättre självförtroende.  

I takt med att självförtroendet ökar vågar flera respondenter även delta i aktiviteter i 

samhället vilket kan tolkas som att de vill vara en del av det samhälle de lever i. Jag 

tolkar även det som att respondenterna upplever att deras rättigheter är de samma som 

den övriga befolkningen.  

 

Emma menar att de pratar mycket om sina hemländer på språkcaféet och om sina 

respektive bakgrunder. Hon berättar att hon känner starkt för sitt hemland och menar att 

det är en motivation till att tala. Hon vill berätta för andra om sitt land och sin kultur,  
 

          I skolan inte prata om politik och religion. Språkcafé okej att prata om allt (Emma) 

 

Emma som berättar att hon kom till Sverige eftersom hon haft politiska problem i sitt 

hemland menar att hon vill prata om politik. En stor del av Emmas liv består av politik 

och hon vill prata om det. Hon menar att på språkcaféet kan man diskutera, ställa frågor 

och lära sig. Hon berättar även att flera av deltagarna som kommer till språkcaféer 

kommer från länder som ligger i konflikt med varandra. På språkcaféet kan de prata 

med varandra och få förståelse för varandra. Många upptäcker att de har mer 

gemensamt än vad de först trott. Jag betraktar språkcaféer som en plats som främjar 

förståelsen mellan människor och bidrar till att skapa relation mellan samhälle och 

individ (Askheim & Starrin 2007, s. 20). Språkcaféer kan hjälpa till att öka förståelsen 

för varandra och lyfta fram de individuella förutsättningarna en person har (ibid., s. 22f) 

exempelvis bristande kunskaper i svenska eller individuella erfarenheter om krig. Det är 

viktigt att ta hänsyn till individen och inte betrakta människor som en homogen grupp. 

Empowerment stimuleras av att man tar till vara individuella förutsättningar (ibid.). I 

språkcaféer bestämmer deltagarna till stor del gemensamt vad ämnena ska beröra. Som 

Emma beskriver det diskuterar de även ämnen som politik och religion. Detta bidrar till 

empowerment eftersom bland annat delaktighet och stolthet utvecklas (ibid.). 

5.2 Socialt sammanhang 

 

Flera av respondenterna förklarar att de har känt sig väldigt ensamma i Sverige. 

Eftersom de inte känner så många kommer de inte ut och träffar folk i den 

utsträckningen de skulle vilja. Men genom språkcaféet har flera av respondenterna fått 

nya goda vänner, både svenskar och personer med utländsk bakgrund. Språkcaféet är en 

möjlighet för personer att mötas och känna gemenskap menar bland annat Bea. Hon 

menar även att det är givande att möta andra personer i liknande situation som hon själv 
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och tala om erfarenheter. Även Alex framhåller betydelsen av att träffa nya vänner via 

språkcaféer 

 
  Man går dit för att träffa nya kompisar. Det är inte så lätt när man är ny i Sverige (Alex) 

 

Genom att möta andra personer som delar en upplevelse kan man tänka sig att man 

upplever en gemenskap och trygghet i att man inte är ensam. Delaktighet är en del av 

empowerment. (Askheim & Starrin 2007, s. 9). Språket ger möjlighet till sociala 

sammanhang och flera respondenter har nått delaktighet genom språkutveckling. Alex, 

Bea och David har alla fått nya vänner genom språkcaféet, både svenska, från det egna 

hemlandet och andra personer med utländsk bakgrund. Caroline och Emma hoppas att 

hitta nya vänner genom språkcafé men har inte funnit några ännu. Caroline menar att 

det kan bero på att hon är för blyg för att prata eftersom hon inte tycker att hennes 

svenska är tillräckligt bra nu. Hon förklarar att de som kan svenska bättre pratar för 

mycket och lämnar inte tillräckligt med plats åt de som ännu inte behärskar svenska lika 

bra. Hon tror att om hon lär sig bättre svenska ska hon våga prata och delta mer i 

diskussionerna. Självtillit, som är en del av empowerment, (Askheim & Starrin 2007, s. 

9) påverkas av att Caroline anser att hon inte känner sig lika duktig i svenska som 

många av de andra deltagarna. Hon litar inte på att andra ska förstå henne och vågar till 

följd av detta inte ta lika mycket plats som de som behärskar språket bättre. För att 

Caroline ska våga ta mer plats och prata mer svenska krävs det, enligt henne själv, att 

språket blir bättre. Emma som också vill lära känna nya personer, framförallt svenskar, 

menar att även om hon inte fått någon ny kompis så har hon lärt sig mycket om olika 

personer och samhällen. Samtliga respondenter menar att språkkaféet fyller en viktig 

funktion för dem eftersom ingen av respondenterna talar svenska i hemmet. Även om 

flera respondenter säger sig ha fått nya svenska vänner genom språkcaféet menar ändå 

alla att de inte talar tillräckligt med svenska utanför skolmiljön. Därför menar samtliga 

att språkcaféet är ett viktigt komplement för dem. Flera pekar även på att tiden för 

språkcaféet skulle förlängas, som idag varar runt två timmar. Inom empowerment finns 

begreppet resultat som syftar till gemenskap (Zimmerman & Perkins 1995, s. 570). 

Utifrån respondenternas utsagor tolkar jag det som att det är tydligt att språket är en 

förutsättning för att kunna delta i sociala sammanhang och känna gemenskap.  

 

David som menar att han blivit mycket tryggare i att tala svenska säger att han nu vågar 

ta kontakt med människor. Han menar att han kan sätta in orden han lär sig i ett 

sammanhang. Eftersom han märker att kommunikationen fungerar pratar han mer 

svenska nu än tidigare. Jag tolkar Davids utsaga som att språkcaféet fyller en viktig 

funktion för språket och att empowerment föder empowerment. Tack vare att 

självförtroende ökar utvecklas även delaktigheten i samhället för David (Askheim & 

Starrin 2007, s. 9).   

5.3 Vertikal empowerment 

 

Även om flera deltagare menar att det är språket de framförallt utvecklat på språkcaféer 

framgår det ändå att de även tagit del av information om Sverige bland annat hur 

Sverige är organiserat och hur kontakten med myndigheter ser ut. Bea förklarar att 

språkcaféet har hjälpt henne att prata med olika myndigheter i Sverige. Hon upplever att 

hon kan göra sig förstådd på ett sätt som gör att de förstår vad hon menar samt att hon 

förstår vad de säger. Genom språkcaféets hjälp upplever Bea att hon tar mer eget ansvar 

eftersom hon inte är beroende av att andra personer översätter information till henne. 
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Stolthet är en del av empowerment (Askheim & Starrin 2007, s. 9) som hon upplever då 

kommunikationen fungerar och svensktalande personer förstår vad hon menar. Hennes 

utsaga tolkar jag som att egenkontrollen (ibid.) har gynnats av språkcaféer då hon kan 

prata med myndigheter på svenska utan tolk. David framhåller dock att han till skillnad 

från Bea saknar diskussion om myndigheter på språkcaféet. Han tror att detta skulle 

hjälpa många personer med utländsk bakgrund i Sverige. Han önskar att det diskuteras 

på språkcaféet hur myndigheter fungerar och hur man kommuniserar med dem. Davids 

vertikala empowerment, som innebär att maktpositionen förstärks (ibid., s. 21), når inte 

samma nivå som Beas då de inte samtalar om myndigheter på de språkcaféer som han 

deltagit i. Han går med andra ord miste om information som kan bidra till att stärka hans 

empowerment i Sverige.  

 

Alex säger att han blivit introducerad för olika aktiviteter i samhället genom språkcaféet 

framförallt konstrelaterade. Han menar även att han nu är mer medveten om de 

möjligheter han har i Sverige. Caroline menar att hon gärna skulle delta i aktiviter, 

framförallt olika kurser, men att hennes svenska måste utvecklas först.  

 

Genom att känna till svenska helgdagar menar Caroline att hon känner sig tryggare i 

Sverige samtidigt som hon förstår mer av det svenska samhället. Hon tycker att det är 

viktigt och intressant att tala om helgdagar på språkcaféet eftersom de skiljer sig åt 

mycket från hennes hemland. Hon anser att det även är intressant att tala om kultur i 

allmänhet i Sverige, men framförallt är hon intresserad av kultur och vad som händer i 

Malmö. I språkcaféet, menar hon, att de utbyter bland annat kulturella erfarenheter och 

upplevelser och hon har lärt sig mycket om detta. Även om Caroline fortfarande tycker 

att det är svårt att tala svenska och är blyg menar hon ändå att hon vågar ta för sig mer 

efter att hon började delta i språkcaféer. Jag tolkar det som att även om Caroline känner 

sig osäker i språket har ändå hennes vertikala empowerment förstärkts eftersom hon 

bättre känner till det land hon lever i (Askheim & Starrin 2007, s. 21) 

 
Intressant om alla helgdagar. Det ingår inte i min kultur eftersom jag lärt mig att nästan alla 

helgdagar i Sverige är religiösa (Caroline) 

 

Emma menar att de även diskuterar ämnen som körskola på språkcaféet. Bland annat 

talar man om vilken man bör gå till och hur det fungerar att ta körkort.  Hon menar att 

deltagarna hjälps åt gemensamt för att lösa problem och komma med tips.  Emma 

berättar även att de diskuterat på språkcaféet hur man ska ta sig in på arbetsmarknaden i 

Sverige. Bland annat har det diskuteras hur en arbetsintervju ser ut och hur ett CV bör 

vara utformat. Deltagarna får möjlighet att öva sig inför en arbetsintervju bland annat 

genom att turas om att ”skådespela” arbetsgivare och arbetssökande så att deltagarna 

kan öva sig i att föra dialog med en arbetsgivare. Jag tolkar Emmas utsaga som både 

horisontell empowerment eftersom deltagarna gemensamt stärker varandra och vertikal 

empowerment eftersom deltagarnas kunskap om Sverige ökar vilket leder till större 

trygghet (Askheim & Starrin 2007, s. 21).   

 

Flera respondenter tar upp att det finns stora skillnader mellan Sverige och respektive 

hemland. Bland annat menar flera av dem att det har varit svårt att förstå vilka regler 

och lagar som gäller i Sverige eftersom de skiljer sig åt från hemlandet. De menar att 

språkcaféet har spelat en viktig roll informationsmässigt gällande dessa lagar och regler. 

Att känna till de regler och lagar ett land har kan innebära flera delar av empowerment. 

Bland annat kan det innebära vertikal empowerment som har behandlats tidigare som 
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innebär att maktpositionen förstärks (Askheim & Starrin 2009, s. 21). Det kan även 

innebära att samhällsdeltagandet ökar (Zimmerman & Perkins 1995, s. 570) genom att 

deltagarna känner till vad som gäller i det land de lever i. De har nu möjlighet att ta mer 

plats eftersom de känner till vad som gäller. Även de svenska normerna framhåller 

deltagarna som svåra att lära sig. Bland annat beskriver David att han har haft problem 

med att lära sig hur man ska bete sig i Sverige och menar att det är stor skillnad från 

hemlandet. 
 

Jag vill veta om svenska normer. Skiljer sig mycket från mitt hemland (David) 

 

Bea är ingenjör från sitt hemland men upplever att det är svårt att få arbete med en 

utländsk examen och planerar att studera vidare så snart som möjligt. Hon är angelägen 

om att snabbt lära sig svenska flytande och börja studera vid något universitet i Sverige. 

Bea framhåller att hon vill börja studera så fort som möjligt och att hon försöker aktivt 

delta i språkcaféer för att lära sig tala svenska snabbare. Hon menar att för henne räcker 

inte SFI- undervisningen och om hon inte deltagit vid språkcaféer hade det tagit längre 

tid för henne att lära sig svenska. Beas utsaga kan tolkas som att språket har en viktig 

roll för hennes vertikala empowerment i Sverige. Genom att studera vidare vid 

universitet tar hon kontroll över sitt eget liv och genom att få arbete ha möjlighet att nå 

en högre maktposition i samhället (Askheim & Starrin 2007, s. 9;21).   

 
Fast jag pratar flytande engelska så har jag förstått att det är det svenska språket som räknas 

när jag börjar jobba (Bea) 

 

Genom att språket har utvecklats har flera respondenter engagerat sig i kultur i Malmö, 

bland annat har Alex som är arkitekt från sitt hemland intresserat sig för konst och 

arkitektur. Han säger att Malmö är en vacker stad och har ett brett kulturutbud som han 

nu kan ta del av eftersom han förstår och kan prata svenska. Även Bea deltar aktivt i 

Malmös symfoniorkester. Caroline har börjat lyssna på svensk musik. Hon har blivit 

tipsad av personer på språkcaféet och tycker att det är roligt nu när hon i större 

utsträckning förstår vad musiken handlar om. Både Bea och Caroline går gärna på 

konserter i Malmö. Det kan tolkas som att språkcaféet har fungerat som redskap för 

flera deltagare. Till följd av att språket har stärkts och allmänbildningen vuxit har flera 

deltagare sökt sig vidare till andra arenor för interaktion. Även om deltagarna fortsätter 

att delta i språkcaféer kan man ändå betrakta språkcaféer som en väg till andra arenor. 

Genom att deltagarna får bättre kännedom om staden och kulturen tänker jag mig att 

detta stärker dem i det samhälle de lever i, vilket kan ses som att respondenternas 

samhällsdeltagande ökar och att respondenterna upplever mer kontroll över sitt eget liv 

(Zimmerman & Perkins 1995, s. 570).  

 

Även Emma menar att hon fått kunskap om olika framträdande personer, både svenska 

och utländska via språkcaféet. Hon menar även att allmänbildningen om olika länder 

och kulturer har vuxit och att hon upplever en större trygghet att diskutera med olika 

människor då hon har mer kunskap nu. Jag ser det som att språkcaféer har bidragit till 

kunskap om Sverige för flera respondenter. Denna kunskap har i sin tur lett till att flera 

personer har känt sig trygga och vågat samtala med svensktalande. En del av 

empowerment innebär att självförtroendet ökar (Askheim & Starrin 2007, s. 9) vilket i 

sin tur kan bidra till att man upplever trygghet.  

 

David framhåller att han intresserar sig mycket för svensk historia och att han gärna 

diskuterar detta på språkcaféet. Han upplever att kunskapen om svensk historia har 
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stärkt honom i Sverige. Han känner även att det är viktigt för honom och andra personer 

med utländsk bakgrund som är bosatta i Sverige att känna till landets historia. 

 
           Jag bor i Sverige. Måste veta allting (David) 

 

Jag upplever att David anser att en viktig del av integreringen i Sverige består av 

kunskap kring landet. Jag tolkar det som om att David behöver språkcaféet för att skapa 

ett sammanhang av den information han tar del av på egen hand. I språkcaféet ges 

möjlighet att samtala kring det han läser och tar del av samt möjlighet att ställa frågor 

till personer som har kunskap i ämnet.  

 

Personer med utländsk bakgrund väljer själva i vilken utsträckning de vill tillägna sig 

den svenska kulturen (Biblioteket mitt i världen: Flerspråkig biblioteksverksamhet 

1998, s. 18). Deltagarna i språkcaféer medverkar frivilligt för att öva språket och lära 

sig om kulturen. De bestämmer själva om och i vilken utsträckning de vill delta. 

Samtliga deltagare har fattat ett aktivt val att delta i språkcaféer vilket jag betraktar som 

att deltagarna genom att medverka i språkcaféer försökt förändra sin situation. Jag 

tolkar det som att de genom sitt deltagande tagit ett steg mot empowerment då de 

bestämt sig för att vara aktiva (Askheim & Starrin 2007, s. 9ff). 

 
          Det är ingen som säger jag ska komma, jag bestämmer (Emma) 

5.4 Horisontell empowerment 

 

David menar även att de diskuterar fördomar på språkcaféet. De diskuterar vad de tror 

om svenskar samt vad de tror att svenskar tror om personer med utländsk bakgrund. 

David menar att under tiden han har deltagit vid språkcaféer har många av hans 

fördomar visat sig vara felaktiga. Han har nu en större öppenhet för svenskar berättar 

han, bland annat genom att de diskuterat fritt på språkcaféet, både personer med 

utländsk bakgrund och svensktalande.   

 
Det känns skönt att svenskar inte är som man hade trott tidigare (David) 

 

Jag tolkar Davids utsaga som att han upplever sig ha nått horisontell 

empowerment som innebär bland annat att förståelsen mellan deltagare stärks 

(Askheim & Starrin 2007, s. 21). Språkcaféer har, baserat på det David berättat, 

bidragit till att många av hans fördomar bevisat sig vara felaktiga. Genom att 

fördomarna visat sig vara felaktiga resulterar det i att han kan känna gemenskap 

med både svenskar och andra personer med utländsk bakgrund.  

  

Flera respondenter tar upp vikten av att deltagarna tillsammans hjälps åt att bli bättre på 

svenska.  Bland annat berättar Alex att de på språkcaféet läser nyheter tillsammans som 

de sedan diskuterar. De försöker gemensamt diskutera vad orden betyder och vad 

innebörden i nyheten är. Jag ser det som att deltagarna gemensamt försöker bli mer 

delaktiga i Sverige samtidigt som de horisontellt försöker mobilisera sig i Sverige 

(Askheim & Starrin 2007, s. 21). Caroline framhåller att hon nu via språkcaféet känner 

till olika kända svenska personligheter och att detta bidrar till att hon kan diskutera 

dessa med svensktalande. Denna utsaga betraktar jag utifrån det horisontella 

perspektivet på empowerment. Horisontell empowerment innebär att människor 

utvecklas gemensamt (Askheim & Starrin 2007, s. 21). 
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Även om deltagarna gemensamt hjälps åt menar även flera respondenter att de 

svensktalande spelar en mycket viktig roll bland annat gällande handledningen i 

svenska. Dock är det få svenskar som deltar och samtliga respondenter framhåller att de 

skulle önska att fler svenskar deltar. Bland annat menar både Bea och David att det är 

viktigt med svensktalande personer för att hjälpa till och rätta till uttalet om det framförs 

felaktigt. De ser detta som en tillgång då de menar att det är svårt att få denna hjälp 

någon annanstans i samhället.  

 
        Jag vill lära mig rätt, jag vill prata rätt. Vem ska rätta om jag gör fel? (Bea) 

 

Hon menar att det framförallt är i skolan och i språkkaféet som hon blir rättad om hon 

använder språket felaktigt eller om uttalet inte stämmer. Hon menar att hon har 

uppfattningen att svenskar tror att de genom att rätta språket för en person med utländsk 

bakgrund kritiserar denna. David och Bea menar snarare att detta hjälper till att utveckla 

språket då de framhåller att de gärna vill informeras då de använder språket felaktigt. 

Det framgår att det är viktigt för respondenterna att tala korrekt svenska, men att det 

finns få tillfällen för dem att bli rättade. Därför betraktar jag språkcaféet som en viktig 

arena för personer som vill lära sig tala svenska, en plats där deltagarna kan tala fritt om 

egenvalda ämnen och samtidigt få möjlighet att rätta till de språkliga fel som kan 

uppstå. En del av empowerment innebär att man upplever stolthet (Askheim & Starrin 

2007, s. 9). Jag har uppfattningen att respondenterna förknippar korrekt svenska med 

stolthet. Det finns en stolthet över att kunna ta del av samhället och kunna göra sig 

förstådd på flytande svenska. Emma förklarar att hon är blyg och därför hellre lyssnar 

när de andra samtalar än vad hon talar själv men hon menar ändå att detta bidrar till 

bättre kunskaper i svenska. När språkcaféet är över för dagen försöker hon att upprepa 

ord för sig själv och öva att uttala dem. Även Bea som är intresserad av att lära sig nya 

svenska ord framhåller vikten av att lyssna till andra på språkcaféet. Hon menar att det 

är lika viktigt att lyssna som att tala svenska för att få ett bra uttal och bättre ordförråd. 

Bea menar att även om hon hör svenska runt om kring sig utanför språkcaféet ibland så 

har hon sällan tillfälle att fråga vad orden innebär eller få förklarat i vilket sammanhang 

hon kan använda uttrycken. 
 

Svenskundervisning är ofta det första steget för att lära sig svenska och ta sig in i det 

svenska samhället. Dock är folkbiblioteket ett bra komplement till ordinarie 

undervisning (Atlestam & Stenberg 2010, s7). Bland annat kan språkcaféet vara till 

hjälp för dem som vill öva sig i det svenska språket (Stralczynská et al. 2010, s. 31).  

Flera respondenter tar upp vikten av att mötas och pratas vid på en informell plats. Att 

ta en kaffe och samtala utan skolans krav på inlärning är något samtliga respondenter 

framhåller. Vid frågan om skillnaden mellan SFI och språkcaféer tar samtliga 

respondenter upp grammatikens roll inom SFI. Flera respondenter menar att det inte 

finns tid att prata och öva det muntliga språket på SFI- utbildningen. Fokus ligger 

istället vid grammatik samt skriftligt språk. 

 
SFI, mer officiellt. Språkcafé, bara prata och skratta mycket (Bea) 

 

Respondenterna önskar mer tid i skolan för samtal, men menar att språkcaféer fungerar 

som ett bra komplement till den mer formella SFI- undervisningen.  

Caroline menar att undervisningen i skolan styrs av undervisande lärare som för en 

lektonen i en mer berättande ton än samtalsorienterad. Caroline förklarar att hon är 

bättre på att skriva svenska än att tala. På så vis menar hon att språkcaféet är viktigt för 

henne så att hon även lär sig tala bra svenska och i framtiden vågar tala mer. I nuläget 
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upplever Caroline att hennes svenska är sämre än många andras och önskar lära sig 

bättre svenska snabbare. David tar upp vikten av att språkcaféet är frivilligt och att det 

inte finns några krav på vad deltagarna ska lära sig. Han menar att det är upp till honom 

själv att ta ansvar för vad han lär sig och vad han får ut per språkcafétillfälle. David 

menar att språkcaféet utveklar talet och den muntliga interaktionen. Emma som även 

hon menar att språkcaféet stärker det muntliga språket säger  
 
          Bara prata, ingen grammatik (Emma) 

 

Jag anser att respondenternas utsagor kan tolkas som horisontell empowerment eftersom 

deltagarna kollektivt hjälper varandra att stärka språket och delaktigheten.  
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6. Diskussion 
 

I följande kapitel jämförs det empiriska materialet med forskning i ämnet. Den 

forskning som nämns har tidigare presenterats i kapitel 2. I kapitel 6.1, slutsats, 

resonerar jag kring de slutsatser jag anser mig kunna dra av det empiriska material. Inga 

generaliseringar görs, utan slutsatserna är endast baserade på de svar respondenterna har 

gett. 

 

Lågintensiva mötesplatser som bibliotek främjar demokrati och jämlikhet eftersom 

människor med skilda bakgrunder och intressen kan mötas. Biblioteken erbjuder en 

plats för tvärkulturella möten och för människor att träffas som annars inte skulle 

komma i kontakt med varandra. (Audunson 2005, s. 437). Samtliga respondenter menar 

att de har haft svårt att komma i kontakt med människor i Sverige och att det framförallt 

har varit svårt att komma i kontakt med svensktalande. Dock har flera respondenter fått 

nya vänner genom språkcaféet och respondenternas utsagor tyder på att språkcaféer 

stimulerar till empowerment. På språkcaféer möts människor från olika delar av världen 

som vill bli bättre på svenska. Ämnena som diskuteras varierar men utgår oftast från 

gruppens intressen. Språkcaféer stärker deltagarnas svenska men bidrar även till att 

bland annat självförtroendet växer. Detta har även visat sig via studier som menar att 

språkcaféer bidrar till självförtroende och kunskap om Sverige, vilket i sin tur bidrar till 

att användrana tar större del av samhället (Ask 2011, s. 41). Audunson menar att 

personer med utländsk bakgrund inte kan förväntas delta fullt ut i samhället direkt de 

anländer till Sverige. Istället föreslår han en gradvis introduktion in i det nya landet, 

genom arenor som bland annat biblioteken (Audunson 2005, s. 432). Även Peralta 

menar att biblioteken kan vara en viktig plats för personer med utländsk bakgrund då de 

kan fungera som en väg in i samhället. Biblioteken kan bidra till att personer med 

utländsk bakgrund ser sig själva som medborgare (Peralta 2000, s. 118). Genom att 

respondenterna deltagit i språkcaféer tar de nu i större del i samhället. Bland annat 

engagerar sig flera av respondenterna i andra interaktiva sammanhang och detta till följd 

av att språket och kunskapen om Sverige har utvecklats.  En av Matarassos teman, som 

han delar in bibliotekets betydelse efter, är samhällsempowerment. Det innebär att 

biblioteken bidrar till att skapa samhälleligt engagemang för dess användare (Almerud 

2008, s. 20f). Respondenterna har genom språkcaféer fått mer kunskap om Sverige, 

exempelvis om lagar och regler och flera vågar engagera sig mer. I Sverige ska 

tillgången till samhällsnyttigheter vara de samma för personer med utländsk bakgrund 

som för majoritetsbefolkningen (Diaz 2004). Politiska insatser ska göra det möjligt för 

personer med utländsk bakgrund att leva på samma villkor som den övriga befolkningen 

(ibid., s. 25).  Eftersom språket är viktigt för att ta del av samhället anser jag att man 

kan betrakta språkcaféer som ett viktigt redskap. För att personer med utländsk 

bakgrund ska kunna ta del samhället på samma sätt som majoritetsbefolkningen 

förutsätter det att man behärskar språket. Detta bekräftas av Kymlicka, forskare i 

integration, som menar att språket är en del av integreringsprocessen i ett land (Diaz 

2004. s. 23f). 

 

Eftersom självförtroendet och självtilliten vuxit vågar nu respondenterna ta mer kontroll 

över sina egna liv. Detta tyder på att språkcaféer har stärkt respondenterna och hjälpt 

dem på ett sätt som hade varit svårt att uppnå någon annanstans. Almerud diskuterar 

bibliotekens betydelse för personer med utländsk bakgrund och menar att biblioteken 

kan bidra till bättre självförtroende (Almerud 2008, s. 22).  
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Av respondenternas svar är det tydligt att den huvudsakliga orsaken till att de deltar i 

språkcaféer är för att lära sig svenska. Språket har stor betydelse för hur respondenterna 

ser på sig själva och sina möjligheter. Språket kan betraktas som ett redskap för att ta 

del i samhället (Hyltenstam & Wassen 1984, s. 12). För att det ska vara möjligt för en 

person att klara av olika situationer är det viktigt att denna snabbt tillägnar sig landets 

språk (ibid., s. 25). Språkcaféer är frivilliga och de respondenter som ingår i studien 

framhåller samtliga att de önskar lära sig svenska snabbt för att på så vis kunna vara en 

del av samhället de lever i. Flera framhåller att det är viktigt för dem att vara 

självständiga genom att bland annat själv kunna tala med myndigheter.  För att lära sig 

ett nytt språk kan man använda sig av två tekniker. Man kan medvetet lära sig de 

språkliga reglerna eller omedvetet fånga upp språket. Det vanligaste är att man använder 

båda teknikerna (Hyltenstam & Wassén 1984, s. 20). Jag upplever att SFI- 

undervisningen är mer kopplad till medveten inlärning och att det vardagliga samtalet 

tillhör det omedvetna. Alla respondenter är studerande vid SFI- undervisning. Samtliga 

framhåller dock att de är i behov av att öva sig i att tala svenska utöver det de lär sig i 

skolan. Det framgår att utbildningen i svenska inte är tillräcklig för respondenterna. De 

menar att fokus ligger vid grammatik i undervisningen. På språkcaféet över de sig i att 

tala. Jag tolkar utsagorna som att SFI- undervisningen är den tekniska delen av lärandet 

och språkcaféet den praktiska. På språkcaféet har de möjlighet att tillämpa de ord och 

den grammatik de lärt sig i skolan. För SFI- studenter, som respondenterna i denna 

studie, anser jag att språkcaféer framförallt bör betraktas som komplement till ordinarie 

undervisning. Detta eftersom de får möjlighet att öva sig på att tala språket, något som 

undervisningen ofta prioriterar bort. Jag förutsätter inte att alla personer med utländsk 

bakgrund som är bosatta i Sverige studerar eller har studerat vid SFI. Det finns alltid 

grupper som faller utanför. Jag tror att även för dessa personer kan språkcaféer spela en 

viktig roll. Det kan innebära första kontakten med språket och möjligheten att få ord 

förklarade. Även personer som levt i Sverige en längre tid kan gynnas av språkcaféer, 

eftersom de får möjlighet att öva språket. I många segregerade områden kan det vara 

svårt även för personer som levt i Sverige en längre tid att komma i kontakt med 

svensktalande, även för dem kan språkcaféet fungera gynnande.  

Genom att tillägna sig språket i ett socialt kravlöst sammanhang som deltagare på 

språkcaféer, har man möjlighet att förändra sin situation och sina förutsättningar för att 

integrera sig i Sverige och på så vis nå empowerment. Ur ett demokratiskt perspektiv 

kan man se på språkcaféer som en tillgång för alla som inte har svenska som 

modersmål, för att ge dem samma möjligheter som majoritetsbefolkningen. Språkcaféet 

kan även ses som en tillgång för svensktalande eftersom språkcaféet bidrar till öppenhet 

och förståelse mellan kulturer.  Bland annat diskuterade en av respondenterna att de på 

språkcaféet både talade om fördomar de har mot svenskar och de fördomar de tror att 

svenskar har om personer med utländsk bakgrund. Många fördomar har visat sig vara 

felaktiga. Eftersom olika kulturer har möjlighet att mötas på biblioteken kan det bidra 

till att fördomar i samhället minskar (Audunson 2005, s. 433).  

 

Även om svenskar är välkomna att delta i språkcaféverksamhet och att flera av 

deltagarna utrycker en sådan önskan är det ändå få svenskar som kommer dit. 

Språkcaféerna förlorar därmed något av sin styrka och mening. Det skulle vara önskvärt 

att fler svenskar engagerade sig som volontärer för att öka effektiviteten inom 

verksamheten. Dessutom skulle den ordinarie bibliotekariepersonalen avlastas.  

 

Vad som kan tänkas ha påverkat resultatet i studien är att samtliga respondenter är i 20- 

30 års ålder, har likartade kunskaper i det svenska språket och går i samma klass vid 
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SFI. Samtliga respondenter har även universitetsexamen från respektive hemland. Alla 

respondenter är bosatta i Malmö stad vilket även det kan påverka resultatet då vissa 

respondenter deltar vid samma språkcaféer. Som jag nämnde inledningsvis är Malmö en 

av de städer i landet som präglas av mångkultur och flera språkcaféer finns i staden för 

att stärka dess invånare. I andra städer skulle förutsättningarna kunna se annorlunda ut. 

6.1 Slutsats  

 

Syftet med studien var att undersöka språkcaféers inverkan på deltagarnas möjligheter 

att uppleva empowerment. För att uppnå syftet ställdes två forskningsfrågor  

 Vilka uttryck för empowerment kan man se i respondenternas utsagor? 

  

 Vilken roll spelar språkcaféer för personer med utländsk bakgrund för 

möjligheterna att uppleva empowerment? 

 

Med bakgrund i analys och resultat från intervjuerna anser jag mig kunna dra slutsatsen 

att språkcaféer haft stor betydelse för respondenternas empowerment. Det främsta 

uttrycken respondenterna ger angående språkcaféer är att det är roligt och avslappnande. 

Det framgår att den främsta orsaken till att respondenterna går till språkcaféer är för att 

öva språket. I sin tur har kunskap i språket bidragit till ökat självförtroende, socialt 

sammanhang och horisontell och vertikal empowerment. Till följd av att deltagarna 

exponeras för det svenska genom att lyssna och tala blir de tryggare i språket.  Detta 

bidrar till att självförtroendet växer och att empowerment stärks och de vågar ta del i 

andra sammanhang. Genom att språket stärks vågar deltagarna ta för sig mer och sociala 

band uppstår. Jag har fått intrycket av att det sociala sammanhanget i hög utsträckning 

styrs av språket. De respondenter som berättat att de känner sig nervösa då de pratar 

svenska har inte nått samma sociala sammanhang som flera av de deltagare som jag 

upplever tryggare i språket. Flera av respondenterna som är tryggare i svenska har sökt 

sig utanför språkcaféet för ytterligare interaktion. Dock har samtliga respondenter enligt 

skolan likvärdig kunskap i svenska eftersom de befinner sig på samma steg i 

utbildningen.  

 

Jag drar slutsatsen att språkcaféer kan fungera språkutvecklande vilket i sin tur kan leda 

till att empowerment stärks. Det sociala sammanhanget stärks, både deltagana 

sinsemellan och mellan deltagarna och de svensktalande. Språkcaféer kan även 

betraktas utifrån ett större samhällsperspektiv. Bland annat kan tolerans och öppenhet i 

samhället gynnas av att människor från olika bakgrund möts. Jag tror att samhället 

gynnas av att fler personer deltar i språkcaféer. Förutom att språkcaféer gynnar personer 

med utländsk bakgrund tror jag att det även kan gynna svenskatalande. Om fler 

svensktalande personer deltar öppnas förståelsen för andra kulturer samtidigt som man 

bidrar till att stärka personer med utländsk bakgrund i Sverige. 

 

Av respondenternas svar kan man uttyda att en av orsakerna till att de först valde att 

delta vid språkcaféer var för att träffa människor, gärna svensktalande, men även 

personer med samma ursprung som de själva. Det kan vara en fördel om exempelvis 

Migrationsverket informerar om att det finns en arena för dem att tillgå. Jag har fått 

intrycket av att det är vanligt att man som nyinflyttad i Sverige vid ett tidigt stadium 

kommer i kontakt med denna institution. Även lärarna i SFI borde informera 
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studenterna om språkcaféer. Endast en av respondenterna uppgav att hon fått 

information om språkcaféer från lärare. En av respondenterna sökte självständigt på 

Malmö stads hemsida efter en plats som erbjöd möjlighet till att öva svenska. Jag tror 

att bristande information gällande språkcaféer kan bidra till att många inte vet att det 

finns. Även om respondenten fann språkcaféer via hemsidan antar jag att många 

personer som ännu inte behärskar det svenska eller som är helt främmande för språket 

inte söker sig dit. Flera av respondenterna fick reda på att språkcafé fanns genom 

vänner. Detta förutsätter dock att man redan har ett kontaktnät i Sverige. Som ensam i 

ett nytt land går man miste om många möjliga ingångar till språkcaféer. De personer 

som jag intervjuade har hittat till språkcaféer, men jag tror att det finns många personer 

som skulle önska en plats att öva språket på, som inte vet att det existerar och som inte 

vet vart de ska vända sig. Framförallt föreslår jag att kommunikation mellan SFI och 

språkcaféer utvecklas eftersom jag har fått intrycket att för lite information om 

språkcaféer sprids i skolan.  

 

En slutsats jag gör av respondenternas svar är att språkcaféer ökar upplevelsen av 

identitet, själförtroende och förmåga att delta i flera olika sociala sammanhang tack vara 

ökade kunskaper i svenska och interaktion med andra deltagare. Dessa iakttagelser ser 

jag som horisontell empowerment. En vertikal empowerment är svårare att utläsa. Detta 

kan bero på att respondenterna inte utgör en homogen grupp. De har skilda bakgrunder 

och därmed olika behov och förutsättningar. Sverige har också en officiell positiv 

inställning till människor med utländsk bakgrund som valt att bosätta sig här. Motstånd, 

bristande förståelse och osäkerhet kommer från enskilda och mindre grupperingar i 

samhället. Språkcaféer där infödda svenska deltar kan dock öka förståelsen och 

interaktionen mellan utlandsfödda och infödda. Därmed menar jag att vertikal 

empowerment är svårare att utläsa utifrån respondenternas uttalanden.  

6.2 Förslag till vidare forskning  
 

Med denna studie har jag enbart berört en liten del av språkcaféverksamheten och det 

finns mycket kvar att studera i ämnet. Exempelvis, som jag berört tidigare, har jag fått 

intrycket av att det inte förekommer någon omfattande marknadsföring av språkcaféer. 

Jag anser att det skulle vara intressant att studera hur biblioteken marknadsför 

verksamheten samt i vilken utsträckning personer med utländsk bakgrund tar del av 

informationen kring språkcaféer. I denna studie har jag utgått ifrån personer som 

studerar vid SFI, men jag anser även att det hade varit intressant att analysera nyanlända 

personers användning av språkcaféer. Jag har fått intrycket av att forskning inom detta 

område är begränsat. 
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Bilaga  

 

Intervjuguide 
 

 Presentationav mig/utbildning/kort om studien/ etiska riktlinjer 

 

 Bakgrund? 

o Ålder 

o Ursprung 

o Tid i Sverige 

o Vad tycker du om Sverige 

o Största skillnaden med ditt hemland 

o Vad har varit svårast med att flytta till/komma in i samhället/förstå Sverige 

o Hur länge SFI 

 

 Språkcafét  

o Hur länge har du deltagit i Språkcafét 

o Hur kom du kontakt med Språkcafét/ Hur fick du reda på att den fanns 

o Varför valde du att besöka språkcafét 

o Vad är ditt intryck av Språkcafét 

o Vad hade du för förväntningar 

o Har språkcafét motsvarat dina förväntningar  

o Vad eftersöker du mer på språkcafét  

o Vill lära du lära dig mer om 

o Vad har du haft nytta av 

o Har språkcafét bidragit till något mer än språket (varför/varför inte) 

o Kan språkcafét bidra med något unikt (varför/varför inte) 

o Underlättar språkcafét hur man kommer in i det svenska samhället (varför/varför 

inte) 

o Hur skiljer sig språkcafét från SFI 

o Kan språkcafét skapa kontaktnät (varför/varför inte) 

 

 Hur ser aktiviteten ut 

o Vad diskuteras/hur övas språket/vilka former 

o Kände du någon innan? 

o Har du fått nya vänner/bekantskaper? 

o Gick du hit själv? 

o Har medverkan gjort att du vill ta del i andra sammanhang – vilka/när/var? 

o Var det nervöst att gå hit första gången? – om ja, varför? 

o Vad betyder det att få träna språk i denna miljö med andra 

o Vad anser du kan förbättras/ Skulle något kunna göras annorlunda på 

språkcaféet, tror du 

o Är det något du önskat att du fick veta mer om? Vilka frågor brukar du fundera 

på när du varit på ett språkcafé?  

 Egna tankar och funderingar 
 

 


