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The purpose of this study is to do a qualitative investigation of a language café in the setting of 

the Swedish church in Lund. The aim is to find out how the process of integration is perceived 

by the migrants and the volunteers and if there is a qualitative difference between opinions on: 

goals, determinant factors, result and context. The selection was from the chosen study object 

and its population of migrants and volunteers. The volunteers were selected through 

recommendation or snowball selection and the migrants were selected strategically by the 

author. The methodology is mainly qualitative interviews and three migrants and four 

volunteers took part in the investigation. The aim is also to observe interactions between 

migrants and volunteers to get a deeper understanding of the social phenomena. The result was 

interpreted with academic literature from social researchers like Ervin Goffman, George 

Herbert Mead and Max Weber definition of power interpreted by Greta Marie Skau. The result 

shows a big difference in the way the migrants and the volunteers see the migrationprocess. 

The volunteers are occupied by the thought of educating and informing the migrants on topics 

like language and the social situation in the country, while the migrants also want to learn, the 

migrationprocess for them is above all an opportunity to get a social network and meet people 

in a voluntary way.  
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Inledning 
Internationell migration sker av olika anledningar enligt Righard (2015). Det kan vara ett 

frivilligt val som t ex. att studera utomlands eller av familjeskäl vilja förenas med anhöriga. Det 

kan också vara påtvingat på grund av oroshärdar runt om i världen. En vanligt förekommande 

definition av migration är att individen ska ha avsikten att vara bosatt i landet under minst ett 

år. Idag finns det ungefär 232 miljoner migranter runt om i världen. Utredningen om 

migrationsmottagandet 2015 (2017) skriver att som följd av flera allvarliga internationella 

konflikter i världen ökade antalet asylsökande i Sverige mellan åren 2011 till 2014 från 30 000 

till 80 000. Prognosen för år 2015 var att en minskning skulle ske, men det blev istället en 

kraftig ökning till 163 000. Sverige genomförde då landets största humanitära insats sedan 

slutet på andra världskriget.  Aktörer inom civilsamhället, däribland Svenska kyrkan, hade en 

viktig funktion i mottagandet av människor. Enligt SKL (2017) är frågan om hur 

integrationsarbetet ska se ut är en av de viktigaste frågorna i det svenska samhället just nu. Nya 

metoder uppnås genom samarbete mellan staten, kommuner, landsting och regioner. Det är 

viktigt att utveckla arbetssätt som leder till en positiv utveckling och hållbar integration. 

Samverkan med civilsamhället är en viktig del i integrationsarbetet. 

 

Svenska kyrkan ser positivt på förslaget från Mottagandeutredningen (2018) som bland annat 

innebär att den idéburna sektorn ges ökad möjlighet att bidra aktivt med sin kompetens i 

mottagandet av nyanlända. År 2017 avsattes 60 miljoner av kyrkostyrelsen för nationella 

insatser för samhällsetablering och internationella insatser för akuta flyktingkriser. Mottagande 

av asylsökande har i stort sett upphört i Sverige idag. Församlingarna arbetar istället med att 

möta människor som är i olika faser av asylprocessen samt människor som fått 

uppehållstillstånd och ska etableras i samhället (Svenska kyrkan 2019a). Svenska kyrkan anser 

att det är viktigt att erbjuda sociala sammanhang för en långsiktig integration (Jackelén & 

Bernerstedt 2018). På nationell nivå har Svenska kyrkan tagit fram en vägledning för diakonal 

verksamhet (Diakonivägledning 2019). I arbetet ingår bland annat att agera som välfärdsaktör 

inom integrationsarbetet i Sverige. Verksamheten ser sig som ett komplement till offentlig 

verksamhet. Begreppet social omsorg förstås som en del av välfärdsbegreppet och under det 

övergripande verksamhetsmålet ”livskvalité och ett gott mående” finns insatsen ”anordna 

språkcaféer som ger gemenskap och skapar förutsättningar för integration” (Diakonivägledning 

2019 s. 42). 
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Problemformulering 
Internationell migration förändrar grundläggande tankesätt inom socialt arbete angående 

målsättningar, innehåll och konsekvenser. Det kan handla om målsättningar inom 

socialpolitiken, vilka olika former av stödprogram som erbjuds samt vilka konsekvenser dessa 

har på de medverkande (Righard & Montesino 2015). Begreppet integration definieras enligt 

Connor (2019) på olika sätt inom forskningen, men gemensamt är att det innefattas av två 

parter, migranter och det nya samhället samt hur de samverkar i en långsiktig process. Vad 

integrationsarbetet konkret innebär är inte tydligt i forskningen. Gilmartin och Migge (2013) 

menar att det finns ett behov av att bryta ner begreppet integration i fler mindre delar som t ex.  

social integration eller ekonomisk integration eftersom migranter använder sig av olika 

strategier för att bli delaktiga i det nya samhället. Segregation är frånvaro av integration och det 

finns en vetenskaplig debatt om synen på orsaker till segregation. En sida ser segregationen 

som självvald medan andra ser den som en följd av diskriminering (Dill, Jirjahn & Tsertsvadze 

2015). Skytte och Montesino (2006) skriver om exkluderingsmekanismer i de nordiska 

länderna som leder till att migranter kulturförklarar sin sociala situation. Enligt Sahin (2016) 

kan tiden för att uppnå social integration ta flera generationer beroende på olika hinder. 

Forskning visar att migranter har svårare att få tillgång till utbildning, arbete och bostad. De har 

större risk att hamna i ett socialt utanförskap och fattigdom i jämförelse med övrig befolkning, 

även vid anställning. Om integrationsarbetet inte fungera riskerar stora resurser gå förlorade 

och kostnaderna skulle sannolikt bli höga (European Commission 2016).  

Migranter som kommer till Sverige har svårare att komma in på arbetsmarknaden och olika 

introduktionsprogram har införts i för att påskynda migranters etablering i samhället. Målet är 

bland annat att undvika passivitet, enligt policydokument (Guilherme Fernandes 2013). 

Migration kan också leda till att individer hamnar i ensamhet och existentiella frågeställningar 

om meningen med livet. Erfarenheter av trauman eller andra svårigheter kan också finnas. 

Religiösa samfund kan ses som experter på dessa problemområden (Sjödin 2011). 

 

Svenska kyrkan (2019b, 2019c, 2019d) anordnar olika språkcaféer med målet att föra samman 

människor och öka språkkunskaper i en informell miljö. Bäckström (2016) skriver att en av de 

största utmaningarna för Sverige är välfärdens organisering och att kunna ge förutsättningar för 

integration. Enligt Sahin (2016) bör sociala värden hos migranter undersökas för att kunna 

skapa modeller för integration. Granovetter (1975) skriver att studier av samverkan på 

individnivå kan leda till förklaringsmodeller på makronivå gällande t ex. social rörlighet.  

Vidare skriver Mead (1976) om att tillhörighet i ett samhälle uppnås genom språket och 
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gemensamma attityder. Människor intar de roller som erbjuds i samhället och speglar det 

allmänna beteendemönstret hos den sociala gruppen. Uppsatsen försöker ge vissa ledtrådar till 

hur integration kan uppnås. För att få mer kunskap om hur deltagare och arrangörer av 

språkcaféverksamheten i Svenska kyrkan i Lund ser på verksamheten har nedanstående syfte 

formulerats. 

  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur deltagare och arrangörer av språkcaféverksamheten 

inom Svenska kyrkan i Lund uppfattar målen med verksamheten, viktigaste faktorerna för, och 

konsekvenser av deltagande, samt att analysera och förstå hur uppfattningar av interaktion 

mellan deltagare och arrangörer skiljer sig åt. 

 

Frågeställningar 
Hur skiljer sig deltagarnas och arrangörernas syn på målen med språkcaféverksamheten och 

vilken inverkan har detta på deras agerande och interaktion? 

Hur skiljer sig deltagarnas och arrangörernas syn på viktigaste faktorerna för deltagande i 

språkcaféverksamheten? 

Finns det olika uppfattningar bland deltagare och arrangörer angående konsekvenser av 

deltagande i språkcaféverksamheten? 
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Kunskapsläge 
Kapitlet avgränsar sig till att handla om integrationsarbete inom kyrklig verksamhet i Sverige 

och internationellt med avseende på målsättning, viktiga faktorer och konsekvenser. Artiklarna 

kommer från både svensk och internationell forskning för att få tillgång till en större 

kunskapsbas i uppsatsskrivandet. 

 

Sökmetod 
För att hitta lämpliga artiklar inom ämnet integrationsarbete inom kyrklig verksamhet användes 

främst databaserna LUBsearch, SocIndex och Google Scholar. Sökord som använts är: 

integration, immigrants, church, volunteer och religion. Jag har även använt mig av 

referenslistor från relevanta artiklar och därigenom hittat fler artiklar och böcker inom samma 

ämnesområde.  

 

Målsättning för integrationsarbete 
Målsättning för integrationsarbetet har undersökts utifrån tre olika perspektiv: de religiösa 

samfundens, volontärernas och migranternas. Således skiljer sig målen inom de olika delarna 

genom att den första delen handlar om målsättning på organisationsnivå medan andra och tredje 

delen handlar om mål på individnivå för respektive målgrupp. 

 

Målsättning för kyrkan 

Bäckström (2016) skriver om Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör på en sekulariserad och 

privatiserad marknad. En majoritet av den svenska befolkningen uppger sig inte vara religiösa, 

men Svenska kyrkan har en professionell serviceroll inom det civila samhället. Sedan år 2000 

är den diakonala verksamheten en del av församlingens grundläggande uppgifter. Wijkström 

(2016) skriver att församlingens grundläggande uppgift enligt kyrkoordningen är att fira 

gudstjänst, undervisa och utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro i 

kristen gemenskap samt att Guds rike ska utbredas och återupprättas. Allt annat som 

församlingen gör är stöd för eller konsekvens av den grundläggande uppgiften. Målet med 

församlingens verksamhet är svår att följa upp i jämförelse med ett företags krav på 

vinstgenerering. Effekter av utfört arbete är också svårt att utvärdera. Wijkström (2016) avslutar 

sitt kapitel med ett resonemang om hur Svenska kyrkan i framtiden förhoppningsvis kommer 

att behålla sitt grundläggande syfte med verksamheten och inte låta sig påverkas av begrepp 

som new public management. Sjödin (2011) skriver att kristna kyrkorna i Skåne ser det som 

sitt uppdrag att integrera migranter i församlingen och att det finns en välkomnande miljö som 
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upplevs som en fristad och kontrast till samhället i stort för migranterna. Internationellt arbete 

inom kyrkor beskrivs av Janzen, Stobbe, Chapman och Watson (2016). De förklarar hur kristna 

kyrkor i Kanada arbetar med integration. Kyrkornas övergripande mål för arbetet med 

migranter var att assistera med vardagliga behov, integrering på lång sikt i landet och religiösa 

förklaringar utifrån bibelcitat.  

 

Målsättning för migranter 

Sjödin (2011) skriver om migranters mål med att medverka i ett religiöst sammanhang i 

Sverige. Migrationen orsakar ofta existentiella frågeställningar samtidigt som det sociala 

sammanhanget försvinner vilket leder till ensamhet. Ett mål med att delta i kyrklig gemenskap 

är att bryta social isolering och få stöd i sin tro. Genom att besöka kyrkans verksamhet uppnås 

tillhörighet i en större grupp och en plattform att bygga nya relationer på. Det är också vanligt 

att man söker sig till kyrkan för att träffa andra landsmän. Det kanske inte finns så många 

landsmän i individens vanliga miljö, då kan kyrkan erbjuda en plats att få prata sitt modersmål. 

Den sociala faktorn att få träffa folk och dela erfarenheter är i det fallet stor. Det finns migranter 

som kände tillhörighet till kyrkan redan innan migrationen. Kyrkan kan för dem erbjuda ett 

fortsatt ramverk för att hantera svårigheter. Målet med engagemanget i kyrkan är då att få 

samtalsstöd eller vägledning på annat sätt. Sjödin (2011) skriver vidare om Magdalena Nordins 

avhandling som belyser att kulturella och sociala band är viktigast snarare än språkliga eller 

teologiska för känslan av tillhörighet i ett samfund. 

 

Målsättning för volontärer 

Clary (1998) skriver om underliggande personliga mål som volontärer kan ha i sitt 

volontärarbete. Det innefattar följande sex olika motivationsfaktorer: en möjlighet att uttrycka 

humanistiska värden, få nya erfarenheter och lära sig något nytt, möjlighet till att knyta nya 

vänskapsband, strategi för att göra karriär, minska personliga skuldkänslor samt personlig 

utveckling och ökad självkänsla. Aguirre och Bolton (2013) skriver om att det finns sex olika 

teman inom volontärarbete: inre motivation att göra yttre skillnad, existentiella motiv, upplevda 

erfarenheter, personligt självförverkligande, avsaknad av mål i arbetet samt avsaknad av stöd. 

Temat att genom inre motivation göra yttre skillnad grundar sig på altruistiska tankar om att ge 

tillbaka till samhället, i vissa fall efter att själv varit utsatt. Med existentiella motiv som tema 

menas att få en djupare mening med livet och känna koppling till andra. Temat upplevda 

erfarenheter innebär att egna personliga svårigheter som kan kopplas till verksamheten blir till 

nytta för andra i liknande situation och är en del av en personlig läkningsprocess. Temat 



6 

 

personlig självförverkligande betyder att volontärer ser sitt arbete som givande för dem 

personligen genom att de får se en positiv förändring hos deltagarna efter ett krissamtal eller att 

de genom att dela med sig av sina egna kunskaper får nya kunskaper från deltagarna. Temat 

avsaknad av mål innebär att konkreta mål som styr arbetet saknas och avsaknad av stöd kan 

vara okunskap om hur många timmar volontären ska arbeta eller hur mycket ansvar som ligger 

på volontären i olika situationer.  

 

Viktiga faktorer för integrationsarbete 
Viktiga faktorer för integrationsarbete beskrivs i det första delen utifrån migranters situation 

och behov. Andra delen behandlar viktiga faktorer utifrån volontärers behov. 

Faktorer utifrån migranters behov 

Det första temat är att kyrkan fungerar som en mötesplats. Det andra att kyrkan stöttar 

migranters kulturella och religiösa identitet och den tredje att migranter blir erkända som resurs. 

Kyrkan som mötesplats 

Janzen et al. (2016) skriver att en viktig faktor för att integrationsarbetet ska fungera inom 

kyrkorna är samarbete med andra aktörer inom den ideella sektorn i Kanada. Kyrkorna erbjuder 

en plast där migranterna kan utöva sin tro på och erbjuder också ett socialt nätverk. 

Tsang (2015) skriver att kinesiska kristna kyrkor på Jamaica bidrar med att erbjuda ett socialt 

nätverk och gemenskap för migranter. De ger också en plats för att utöva sin tro på ett språk 

som migranterna förstår. Resultat visar att de fungerar som en stabiliserande faktor för kinesiska 

migranter som även har interna konflikter kineser emellan. Connor (2019) skriver om en 

mångkulturell kristen kyrka i Dublin, Irland. Kyrkan erbjuder en social struktur som kan 

fungera som en bro till social integrering eftersom det ger en plats där infödda irländare kan 

möta migranter. 

Kulturell och religiös identitet 

Van Dijk och Botros (2009) skriver att den religiösa identiteten är viktigare faktor för 

deltagande i kyrkans verksamhet i Kanada, än den etniska identiteten. Som motsats skriver 

Sjödin (2011) om viktiga faktorer i termer av möjlighet att träffa landsmän. Han (2019) skriver 

att kristna kinesiska kyrkor i Kanada har lyckats i sitt integrationsarbete. Bidragande orsaker 

beskrivs som att kyrkan erbjuder en plats där immigranter kan utöva sin tro samtidigt som det 

upplevs som en plats som välkomnar marginaliserade individer. Både vuxna immigranter och 

deras barn får stöd i att känna tillhörighet i flera olika kategorier samtidigt som kinesisk, kristen 

och kanadensisk. 

 

 



7 

 

Att bli sedd som resurs 

Vidare anser Han (2019) att det är viktigt att värdesätta de ofta flerspråkiga och multikulturella 

immigranternas resurser. Som kyrka är det viktigt att låta nya medlemmar känna sig 

accepterade och att de tillför ett mervärde med sina unika livserfarenheter. 

 

Faktorer utifrån volontärers behov 

Viktiga faktorer beskrivs både utifrån det altruistiska volontärarbetet kontra personliga behov 

att arbetet fungerar som substitut till betalt arbete. 

Den altruistiska volontären 

Ellis och Noyes (1990) definierar volontärarbete som förmågan att identifiera ett behov utifrån 

ett socialt, icke-vinstdrivande perspektiv, som går utanför individens givna skyldigheter. 

Galindo-Kuhn och Guzley (2008) menar att viktiga faktorer för volontärarbete är att det sker 

obetalt, långsiktigt och bygger i stor utsträckning på en slags arbetstillfredsställelse. 

Volontärarbetet skiljer sig kvalitativt från betalt arbete och kräver speciella analysverktyg för 

att undersökas. Ellis och Noyes (1990) menar vidare att det som skiljer volontärarbete ifrån 

vanligt arbete är volontärarbetets frivillighet, som också finns i ordets engelska översättning. 

Det är något som sker på individens fritid och inte av nödvändighet. En annan skillnad är 

uttrycket för socialt ansvarstagande aktiviteter. Volontärarbetet sker på grund av en önskan att 

hjälpa andra. 

Substitut till arbete 

Taghizadeh Larsson och Jeppsson Grassman (2014) skriver att en viktig faktor för volontärers 

medverkan inom Svenska kyrkans verksamhet är att volontärarbetet fungerar som ett substitut 

för yrkesarbete. Cyr och Dowrick (1991) menar att det i volontärarbetet ingår ett slags 

känslomässigt stöd inom organisationen. Vidare är det också viktigt att det finns ett 

utbildningsprogram specifikt för volontärerna där policys och genomförande strategier anges. 

Det bör också finns en medvetenhet om att man som volontär inte kan hjälpa alla eller att vissa 

behov inte kan bli behjälpta genom volontärarbetet.  

 

Konsekvenser av integrationsarbete 

Konsekvenser för migranter 

För migranten är möjliga konsekvenser att bli en del av verksamheten genom aktivt deltagande 

i kyrkans verksamhet och möjlighet till social rörlighet, kontra ökad isolering på grund av etnisk 

isolering. 

Att bli en del av verksamheten  

Han (2009) skriver att som en följd av kyrkligt integrationsarbete så blev fick deltagarna till 

slut en del av verksamheten. De deltog aktivt vid kyrkans aktiviteter med uppdrag som att läsa 
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högt ur bibeln eller delta i kyrkokören. Sjödin (2011) menar att migranter i vissa fall visar på 

ett ökat religiöst engagemang som följd av religiösa frågeställningar uppkomna efter 

migrationen. Tsang (2015) och Conner (2019) menar att kyrkans integrationsarbete leder till 

känsla av sammanhang och tillhörighet. 

Möjlighet till social rörlighet 

Tsang (2009) skriver att konsekvenser av kyrkans integrationsarbete kan vara att få tillgång till 

jobb, bostad och viktig samhällsservice. Janzen et al. (2016) menar att kyrkans verksamhet 

underlättade social rörlighet och tillgång till samhället i stort. 

Isolering som effekt 

Möjliga negativa konsekvenser enligt Connor (2019) är att kyrkan av icke-medlemmar 

uppfattas som världsfrånvänd och snarare hindrar migranters möjligheter till integrering i det 

irländska samhället. Sjödin (2011) skriver utifrån Orlando Mellas resonemang som menar att 

negativa effekter kan vara att kyrkan bidrar till etnisk isolering. 

 

Konsekvenser för volontärer 

Möjliga konsekvenser för volontärer är att nya vänskapsband skapas och tillgång till socialt 

sammanhang. Oönskade konsekvenser kan vara stressreaktioner som direkt följd av 

volontärarbetet. 

Vänskapsband och socialt sammanhang 

Enligt Mirvis och Hackett (1983) är mervärdet som volontärarbetet resulterar i form av 

vänskaper eller socialt sammanhang. Galindo-Kuhn och Guzley (2008) menar att 

volontärarbete resulterar i arbetstillfredsställelse samt att kunskaper praktiseras inom en för 

volontärerna bekväm inramning och att förmågor vidareutvecklas. 

Stressreaktioner 

Cyr och Dowrick (1991) menar att volontärarbetet kan innebära stress. Stressreaktionen 

grundas ofta i orsaker som att inte räcka till som hjälpare. Om volontärer blir stresspåverkade 

kan det leda till att en känsla av hopplöshet sprider sig inom gruppen volontärer inom 

organisationen. Stress kan också komma som resultat av organisationsförändringar eller 

ständiga policyförändringar. 
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Teoretiskt perspektiv 
Utgångspunkten för uppsatsen är det socialpsykologiska perspektivet som enligt Lindblom och 

Stier (2011) innebär att alla individer interagerar, tänker, reflekterar, känner och handlar. 

Genom att möta andra människor och skapa relationer utvecklas vi till individer och formas 

som människor. Egna behov behöver ständigt jämföras med omgivningens krav. Där finns en 

given maktobalans mellan hjälpsökande och hjälpare som kan undersökas utifrån olika 

perspektiv. Uppsatsen utgår ifrån olika socialpsykologiska perspektiv med fokus på teoretiker 

som Ervin Goffman, George Herbert Mead samt Max Weber definition av makt som tolkat av 

Greta Marie Skau. Goffmans perspektiv bygger på begrepp som frontstage och backstage vilket 

lämpar sig för uppsatsen eftersom tre fältbesök genomförts och observationer av ändrade 

beteenden och uttalanden från både volontärer och deltagare beroende på kontext då kunnat 

analyseras. Meads perspektiv valdes för att tillföra ett djup i analysen av det sociala utbytet 

mellan volontärer och deltagare. Av samma orsak valdes Skaus tolkning av Webers 

maktdefinition då flera situationer med både deltagare och volontärer under fältbesöken och i 

intervjuer kunde kopplas till begreppet.  

 

Det interaktionistiska perspektivet 
Mead (1976) menar att tillhörighet i ett samhälle uppnås genom språket och gemensamma 

attityder. Människor intar de roller som erbjuds i samhället och speglar det allmänna 

beteendemönstret hos den sociala gruppen. Månsson (2002) skriver att Mead är den enskilda 

teoretiker som först beskrev det som sedan skulle kallas för interaktionism. Mead beskrev dock 

inte hur man metodologiskt som forskare skulle arbeta utan tillförde kunskap genom filosofiska 

resonemang kring fenomenet.  

 

Det konkreta specifika 

Meads filosofi betonar det konkreta specifika som motsats till abstrakta och universella. Det 

finns inte bara en sanning utan många olika sanningar i konkreta upplevelser. Det dualistiska 

synsättet i termer av inre och yttre, individ och samhälle är enligt Meads tankesätt felaktigt. 

Människan socialiseras in i det sociala livet och måste genom interaktion med ting och 

människor arbeta upp förmågan att reflektera över sig själv och andra. Det är genom språket 

som utvecklingen av självet och kunskap mellan människor kan utbytas. Kommunikation sker 

genom symboler. Det kan vara både verbala och icke-verbala. Signifikanta symboler är 

fungerande, alltså har samma betydelse för avsändaren som mottagaren. Det kan vara en fysisk 
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gest i ett socialt sammanhang som har en viss innebörd. Vilka symboler ett samhälle utvecklar 

beror på vad man har behov av att kommunicera om (Månsson 2002). 

 

Me och I 

Mått på frihet och oförutsägbarhet beskriver Mead genom begreppen Me och I, där I är de 

handlande och oförutsägbara förhållningssätten medan Me är de socialt förutbestämda. 

Tillgången på perspektiv fås via mötesplatser där individen får chans att överta den andres 

förhållningssätt. Med mötesplatser menas allt från fysiska sådana till läsandet av böcker eller 

att se på film. Då konfronteras individen med oprövade perspektiv och upplever symboliskt 

motstånd. Det symboliska självet kan då utvecklas (Månsson 2002).   

 

Symboliskt motstånd 

Thunman och Persson (2011) skriver om Meads begrepp symboliskt motstånd och att det 

innebär att internalisera normer, värderingar, föreställningar och traditioner som ses som 

sanningar i den sociala gemenskapen. Vuxna individer kan förändras genom att möta motstånd 

från ting eller andra människor. Särskilt då något nytt och oväntat dyker upp. När det 

vanemässiga handlandet hejdas är det inte längre möjligt att handla som förut. Vi tvingas bli 

aktivt medvetna om vanor. Symboliskt motstånd sker ständigt i sociala situationer. Det kan vara 

saker som kräver tolkning som skämt eller felsägningar. Den gemensamma världen går ofta 

sönder. Problem uppstår och kräver lösning. 

 

Generaliserad identifikation 

Genom en generaliserad identifikation med samhällets övergripande normer och värderingar, 

inte bara de konkreta andra, får individen kontinuitet och stabilitet. Institutionellt beteende 

menas identiskt handlande under samma omständigheter för alla individer. De sociala 

institutionerna blir till slut en del av individen. Det är först genom att individen kan överta 

andras perspektiv och reflektera över sina egna handlingar som individen kan utveckla ett själv. 

Vår självuppfattning och syn på världen formas av hur man tror att andra ser på en själv och 

världen (Månsson 2002). 

 

Det dramaturgiska perspektivet 
Månsson (2002) skriver att Goffman kritiserade den deterministiska synen på människan. Han såg 

människan är en aktiv skapare av sin sociala verklighet. Det sociala ramverket skapas genom 

mellanmänskliga relationer. Ramverket är dock inte en garanti för ett visst händelseförlopp eller 

ordning eftersom det hela tiden skapas nya handlingsstrategier. 
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Främre och bakre regionen 
Goffmans (1959) dramaturgiska perspektiv utgår ifrån att individer ingår i en grupp där de spelar 

en roll samt är del av ett större sammanhang. Goffman (1959) definierar denna plats som främre 

regionen. Backstage är den bakre regionen enligt Wide (2011). Skillnaden ligger i när en aktör inte 

längre förväntas agera enligt sin roll.  

 

Framträdandet 
Ett framträdande kan definieras som den samlade aktiviteten hos en deltagare vid ett tillfälle som 

påverkar de andra deltagarna som i samma stund blir publiken. Det genomförs inom en fysisk 

inramning ”the setting” som tillhör platsen Det redan i förväg bestämda handlingsmönstret kallas 

för en roll eller rutin. När en individ spelar samma roll inför samma publik vid olika tillfällen 

uppstår ett socialt samband. En social roll kan definieras som praktiserandet av rättigheter och 

skyldigheter bundna till en status (Wide 2011). 

 

Koder 
Vidare finns det vissa koder som rollinnehavaren inte får bryta mot för att vara lojal mot sin grupp. 

Bemötandet av publiken sker enligt vissa regler och en avvikelse från dem leder till bestraffning. 

Genom en roll innebär att olika sidor i personligheten förstärks. Det kan visa sig genom extra 

artighet eller ödmjukhet i mötet med publiken. Detta kallar Goffman (1959) för idealisering. En 

situation då en individ känner sig främmande för sin roll kallas självdistansering. Om aktören inte 

tror på sin roll men ändå agerar enligt rollen leder det enligt Goffman (1959) till att aktören blir en 

cynisk aktör eftersom grupptillhörigheten är starkare än den personliga övertygelsen. Regissören 

av gruppen får gruppens framträdande att fungera. Regissören kan få sluta om framträdandet inte 

går bra. Destruktiv information betyder information som kan riskera gruppens sammanhållning. 

När dubbla roller uppstår kan framträdandet riskeras. Det finns en tendens att blunda för 

avslöjanden, att handla enligt god sed (Goffman 1959). 

 

Maktförhållanden som perspektiv  
Max Weber definierar makt som ”möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, även i 

händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på” (Skau 2007, s. 36). Makt behöver 

alltså inte utövas i en handling för att existera. Makt uppstår redan vid möjligheten till praktik av 

den. Skau (2007) skriver om makt utifrån Webers definition. I relationen mellan klient och hjälpare 

finns det alltid en obalans där klienten har ett underläge. Man måste lära sig hur man ska uppträda 

både som klient och som hjälpare. Denna inlärning sker genom gradvis socialisation. 

Socialisationen av hjälparrollen är institutionaliserad och formaliserad. Socialisationen av 
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klientrollen är informell och improviserad. Den som blir klient måste pröva sig fram vilka 

förväntningar som är knutna till rollen och vad man kan förvänta sig av hjälparen. Hjälparen har 

från början ett övertag i att kunna sin roll. 

 

Kunskap som maktfaktor 
Kunskap är makt. I relationen mellan hjälpare och klient bestäms graden av ojämlikhet av kunskap 

i skrivna och oskrivna regler som styr både organisationen erbjudande av tjänster och hur relationen 

mellan hjälpare och klient ser ut. Hjälparen kan inte bryta mot yrkeskodexen som styr 

handlingsutrymmet. Kunskapen om olika regler är alltid lägst hos klienten. Vidare finns det i 

relationen inte ett jämlikt givande och tagande och bör inte heller eftersträvas i den professionella 

klient/hjälpar relationen (Skau 2007). 

 

Det personliga, det privata och det professionella 
Hjälpare bör inte prata om privata saker i mötet med en klient. Om något personligt tas upp ska det 

vara ske medvetet för att hjälpa klienten förstå sin egen situation. Men den professionella måste 

också ha kontakt med sin egen person och lära känna sina egna utvecklingsbehov och medvetet 

arbeta med sig själv En hjälpare får inte glömma eller tränga undan sina egna obearbetade konflikter 

för att helt gå upp i en hjälparroll. Den till det yttre fasaden blir till slut ett hinder för verkliga 

insikter i arbetet (Skau 2007).  

 

Aktiva och passiva kränkningar 
För att förklara begreppet passiva kränkningar utgår Skau (2007) från Erich Fromms synvinkel på 

separationsångest som hotet om att bli ensam och utesluten från gruppen. Det förklara varför vissa 

hellre lever i ett ”falskt” själv hellre än att bli avvisad. Fromm ser separationsångesten som 

människans största rädsla. Det är utifrån Fromms resonemang som passiv kränkning ska förstås 

enligt Skau (2007). Exempel på passiva kränkningar är understimulering av ett barn eller 

nonchalans av vuxna individer. Aktiva kränkningar kan vara förlöjliganden, förolämpningar eller 

hot. Tvetydiga kränkningar är saker som vid första anblick inte ser ut att vara kränkningar, då de 

legitimeras av yrkesmässiga principer, men som i efterhand kanske känns mindre bra för klienten. 

Det kan till exempel handla om att en professionell medvetet delar upp klienter i mindre 

grupperingar och därmed inte ger dem möjlighet till interaktion med olika typer av människor. Det 

är sammanhanget eller kontexten som avgör vilken subjektiv innebörd som en handling får. Hur en 

människa uppfattar en handling beror på individens grundinställning till andra. Vidare beror det på 

hur individen mår, tidigare erfarenheter och situationen. Hjälpapparaten fungerar både som en 

hjälprelation och en maktrelation. 
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Metod 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens metodval: kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer och 

deltagande observation. Vidare beskrivs även studieobjektet, hur urvalet genomförts samt 

bearbetning av insamlad empiri och analysprocessen. 

 

Kvalitativ metod 
Uppsatsen har en kvalitativ metod eftersom syftet med undersökningen är att analysera och få 

en djupare förståelse för integrationsarbetet vid språkcaféet snarare än att göra statistiska 

jämförelser. Deltagarnas och arrangörernas tankar kring ämnet kommer att sättas i ett 

sammanhang och inte kvantifieras (Ahrne & Svensson 2015). Enligt Bryman (2016) 

kännetecknas den kvalitativa forskningsprocessen av att vara icke stegvis och ett cirkulärt 

utbyte mellan teori, tolkning av empiri samt inhämtning av ytterligare data och teori. Detta 

synsätt stämmer med hur uppsatsen har skrivits. Redan vid formulering av syfte och 

frågeställningar fanns en tanke om vilken teori som skulle kunna vara lämplig för uppsatsen. 

Dock förändrades delvis den valda teorin något efterhand som uppsatsen skrevs. Bryman (2016) 

skriver vidare om Andrew Pettigrews syn på kvalitativa undersökningar som något som främst 

fokuserar på individuella och kollektiva handlingar som utvecklas i en särskild kontext. Det 

innebär att forskningen i mycket handlar om att urskilja processer övertid. Uppsatsen är skriven 

under relativt kort tid, men har ändå ambitionen att kunna visa på vissa handlingsmönster som 

idag existerar inom språkcaféverksamheten inom en religiös kontext. Genom att verksamheten 

har funnits i sin nuvarande form sedan flera år tillbaka med samma personal, så är det rimligt 

att vissa återkommande mönster i handlingar hos volontärer och deltagare går att observera. 

Kritik av den kvalitativa forskningen kan enligt Bryman (2016) vara att forskaren tvingar 

empirin att passa i en felaktig referensram. Därför har uppsatsen från början skrivits utifrån en 

så öppen struktur som möjligt för att kunna anpassa ramverket vid behov och inte riskera att 

förbise viktiga aspekter som från början varit okända. En annan nackdel inom kvalitativ 

forskning enligt Bryman (2016) är att det finns problem att generalisera forskningsresultat till 

andra studier. För att underlätta jämförelser med andra studier i andra miljöer har uppsatsen 

haft som delmål att i största möjliga mån beskriva i vilket sammanhang som observationer och 

intervjuer ägt rum. Tanken är att även om inte alla faktorer kommer att överensstämma med 

framtida forskningsobjekt och miljöer så finns möjligheten att kunna se likheter och skillnader. 

Uppsatsen syftar främst till att ge en djupare förståelse för språkcaféverksamheten och då är 

den kvalitativa metoden att föredra enligt Ahrne och Svensson (2015). 
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Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuformen i arbete med uppsatsen har varit semistrukturerad enligt Brymans (2016) 

beskrivning där intervjuaren har en påförhand tematiserad intervjuguide som utgångspunkt i 

mötet med intervjupersonerna. Dock är intervjuguiden inte något som strikt måste följas utan 

ordningsföljden på frågorna kan variera från intervju till intervju och fokus kan läggas på olika 

teman beroende på intervjupersonernas intresse. Det går också att ställa frågor till 

intervjupersonen som relaterar till något som redan tagits upp under intervjun, men som inte 

står med i intervjuguiden. Intervjuprocessen är flexibel. Uppsatsen använder sig av 

semistrukturerad intervjumetod eftersom det anses finnas en stor sannolikhet att intervjuaren 

inte på förhand känner till vilka områden som intervjupersonerna anser vara mest relevanta att 

ta upp angående ämnet. Syftet med uppsatsen är bland annat att få veta deltagarnas och 

volontärernas egna uppfattningar kopplade till integrationsarbete. Metodvalet leder till att det 

tidsmässigt inte går att täcka in hela intervjupersonernas bakgrundshistoria eller kontext. Men 

genom att intervjuerna genomfördes i en för dem känd och trygg miljö samt att intervjuaren 

introducerades genom en redan etablerad kontakt ökade chanserna till en djupare svar och 

förståelse av språkcaféets integrationsarbete. Under det första besöket kunde också tre olika 

observationer göras, vilket gav en större förståelse för verksamheten. Enligt Bryman (2016) är 

metodvalet deltagande observation oftast något som genomförs under en längre tid, men 

eftersom språkcaféverksamheten och dess personal har arbetat ihop under flera års tid ökar 

sannolikheten för att de handlingsmönster som observerades vid fältbesöken är återkommande 

och viktiga delar i att förstå hur verksamheten fungerar. Fangen (2005) skriver om deltagande 

observation och menar att det bygger på att forskaren genom att skapa förtroendefulla relationer 

får tillträde till nya sociala sammanhang. Under mina fältbesök har jag använt mig av en så 

kallade portvakt, arbetsledande diakon för att få kontakt med vissa av intervjupersonerna. Jag 

har också haft en mer analytisk ingång än vid ett vanligt besök och iakttagit samspel och 

kroppsspråk. Grundliga anteckningar fördes samma dag efter fältbesöken för att längre fram i 

skrivandet kunna minnas så mycket som möjligt. Även icke-verbal kommunikation som hur 

folk rörde sig i rummet har antecknats. Anteckningarna kategoriserades sedan till att handla om 

tre olika situationer som redovisas i uppsatsen. Uppsatsens huvudsakliga metodval är dock 

semistrukturerad intervju och det är resultatet ifrån intervjuerna som tar upp störst plats i 

resultat/analys kapitlet.  
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Urval 
Uppsatsens urval är målstyrt vid kontakt med deltagare samt snöbollsurval vid val av 

volontärer. Med målstyrt urval menas att urvalet av deltagarna gjorts strategiskt med tanke på 

uppsatsens syfte och frågeställningar enligt Bryman (2016). Alla intervjupersoner kunde prata 

och förstå svenska i sådan mån att frågorna i intervjuguiden kunde besvaras samt hade 

uppehållstillstånd. Med snöbollsurval menas att urvalet gjorts efter rekommendation. Efter 

första kontakten med språkcaféets diakon gjordes urvalet av volontärer genom rekommendation 

av diakonen. Populationen för undersökningen var deltagare och volontärer vid studieobjektet 

som är ett språkcafé inom Svenska kyrkan i Lund (Bryman 2016).  

 

Språkcaféet hålls i en församlingslokal som Svenska kyrkan ansvarar för. Församlingslokalen 

ligger centralt i ett bostadsområde inom Lunds tätort. Där finns nära tillgång till stadens 

kommunikationssystem och servicetjänster, som matbutik och vårdcentral. Området kring 

språkcaféet har också en lugnare del bestående av parker med närhet till skolor och fritids. 

Syftet med språkcaféverksamheten är att i en informell miljö ge deltagarna möjlighet att prata 

svenska tillsammans med volontärer, andra deltagare och ansvarig diakon. Det krävs ingen 

föranmälan eller andra krav för att delta, men verksamheten är begränsad genom öppettider och 

resurser som storlek på lokalen samt tillgång på personal. Sammanlagt besöktes språkcaféet vid 

tre olika tillfällen. Intervjuer samt observationer genomfördes enligt nedan. 

 

Första besöket 

Vid första besöket presenterades syftet med uppsatsen för ansvarig diakon, volontärer samt 

deltagare. Jag satt med vid ett bord tillsammans med volontärer och deltagare för att observera, 

lyssna, svara på frågor och läsa vissa delar ur språkcaféets egenproducerade material för 

språkinlärning. Jag stannade även kvar en stund efter att språkcaféet officiellt stängt för att få 

chans att höra tankegångar och reflektioner från volontärer, då deltagarna lämnat caféet. Innan 

språkcaféet hade öppnat undersöktes det närliggande området kring lokalen för att få en 

övergripande bild av bostadsområdet och en känsla för i vilket sammanhang verksamheten 

befinner sig i. 

 

Andra besöket 

Vid det andra besöket genomförde jag tre intervjuer och deltog även i verksamheten genom att 

hjälpa till med språkkunskaper och stannade kvar längre än den officiella öppettiden för att 

prata med övrig personal och få en djupare insikt av verksamheten. Syftet med min uppsats och 
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närvaro presenterades för volontärer och deltagare. Ansvarig diakon var ordinarie sedan första 

besöket och behövde därmed ingen ytterligare information, men jag erbjöds hjälp att kontakta 

intervjupersoner vid behov. Två deltagare och en volontär intervjuades. Jag stannade kvar efter 

stängningstid för att kunna intervjua en volontär samt få en djupare inblick i verksamheten. En 

av deltagarna som intervjuades hade jag suttit vid samma bord som vid första besöket och hade 

därför en naturlig koppling till. Den andra deltagaren träffade jag stunden innan caféet öppnade 

dörrarna och presenterade då syftet med uppsatsen och min närvaro. Volontären fick jag kontakt 

med via ansvarig diakon.  

 

Tredje besöket 

Vid tredje besöket genomfördes fyra intervjuer och jag deltog även i verksamheten. Först satte 

jag mig vid ett bord för att främst observera samtalet mellan deltagare och volontär, men fick 

snart därefter ytterligare en deltagare vid samma bord som jag pratat med vid både första och 

andra besöket. Därmed fanns det redan en naturlig koppling och en sista intervju med en 

deltagare kunde genomföras. Den andra intervjun med en volontär genomfördes efter 

rekommendation av ansvarig diakon. Likadant med den sista intervjun som efter avvägning av 

mig genomfördes tillsammans med två volontärer eftersom volontärerna kände sig mest 

bekväma med det. Därför är antalet intervjuer med volontärer till antalet en fler än antalet 

intervjuer med deltagare. Men den sista intervjun med volontärer gjordes alltså med två 

volontärer samtidigt med under samma tid som vid intervju av en, vilket vid en jämförelse med 

sammanlagda tiden för intervjuer med deltagare och volontärer, ändå ger en slags jämvikt i 

empirin som jag eftersträvade i uppsatsen.  

 

Bearbetning och analys 
För att lättare kunna ta till sig innehållet i empirin har materialet från intervjuerna transkriberats 

och skrivits ut i pappersformat. Vidare har det transkriberade materialet i uppsatsen 

anonymiserats och detaljer från platsbeskrivningar under fältbesöken medvetet utelämnats för 

att undvika igenkänning för läsaren. Detta gäller särskilt för beskrivning av studieobjektet för 

att så långt som möjligt skydda intervjupersonerna. Intervjupersonerna har fått namn utifrån sin 

roll vid studieobjektet t ex. ”Volontär 1” eller ”Deltagare 2”. Det textbaserade materialet 

hanterades med en slags öppenhet enligt Brymans (2016) beskrivning av vikten av en öppen 

struktur i forskningsprocessen. Det fanns från början oordning i materialet och enligt Rennstam 

och Wästerfors (2015) innebär arbetet initialt att göra materialet överskådligt. Efter att flera 
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gånger läst igenom hela den insamlade empiri kunde en överblick så småningom växa fram 

med hjälp av lämpliga teorier. 

 

Arbetet med att hitta kategorier gick till så att jag flera gånger reflekterade över vilka uttalanden 

eller situationer som i efterhand berört mig mest. De mest intressanta styckena kodades i 

marginalen med olika förkortningar för att snabbt kunna hitta tillbaka till styckena igen. Det 

var ofta så att de situationer som jag bäst kom ihåg eller funderat extra noggrant kring sedan 

visade sig passa bra in i uppsatsen ramverk. Dock upptäcktes efterhand nya kategorier och 

teoridelen utvidgades under skrivandets gång. De teorier som från början var tänkte att 

användas räckte inte till för att analysera hela mängden empiri. Rennstam och Wästerfors 

(2015) menar att det är sällan inom kvalitativ forskning som de på förhand tänkta kategorierna 

är desamma efter genomförd analys.  Resultat/Analys kapitlet delades upp i fem olika delar: 

målsättningar, viktiga faktorer, konsekvenser, kontext och interaktion. Alla teman använder sig 

av empiri från semistrukturerade intervjuer, förutom temat interaktion som endast innehåller 

olika observerade situationer gjorda under fältbesöken. Efter att ha bestämt teman, valdes citat 

från varje tema för att belysa kännetecknande aspekter. Citaten analyserades sedan utifrån både 

tidigare forskning samt teoretiskt ramverk. Både skillnader och likheter mellan teori, forskning 

och empiri har försökts att beskrivas. 

Validitet och reliabilitet 
För att få en överblick på kvalitén på en uppsats är det enligt Bryman (2016) viktigt att se på 

kriterierna validitet och reliabilitet. Endel forskare menar dock att begreppen har mindre 

relevans vid kvalitativ forskning. Vid kvalitativ forskning är man inte intresserad av att räkan 

eller mäta saker, alltså blir begreppet validitet mindre viktigt. 

 

Validitet 
Bryman (2016) skriver om LeCompte & Goetz förståelse över intern validitet som att det finns 

en likhet mellan forskarens observationer och teoretiska modeller hen utvecklar. Validiteten 

kan vara en styrka vid undersökningar som pågår under längre tid eftersom det då finns 

möjlighet att se så att begrepp och observationer har en likhet. Det handlar om att man ska mäta 

det som man utger sig för att mäta. Uppsatsen har skrivits under relativt kort tid vilket försvårar 

kravet på att säkerställa likhet mellan begrepp och observationer. Eftersom syftet med 

undersökningen bland annat var att förstå deltagare och volontärers syn på integrationsarbete 

valdes platsen och tillfället för intervjuerna så långt som möjligt för att underlätta för 



18 

 

intervjupersonerna att delta. De behövde inte söka upp en för dem ny miljö eller plats för att 

kunna genomföra intervjun och tiden för intervju tog därmed minsta möjliga tid från andra 

aktiviteter de kunde tänkas ha inplanerade. Som intervjuare försökte jag känna av vilket 

sammanhang som intervjupersonerna kände sig som mest bekväma i. Ett par av volontärerna 

önskade bli intervjuade tillsammans och då blev det så. Alternativet hade varit att kanske mista 

två intervjupersoner eller att resultatet av intervjuerna blivit bristfälligt då de inte känt sig 

bekväma i situationen. Om jag inte hade fått intervjupersonernas verkliga åsikter som svar hade 

undersökningen förlorat sitt syfte. 

 

Reliabilitet 
Bryman (2016) skriver om extern reliabilitet som graden av replikerbarhet. Om det i framtiden 

går att genomföra en liknande studie utifrån uppsatsens beskrivning finns det en hög grad av 

reliabilitet. Det är svårt att inom kvalitativ forskning uppfylla detta kriterium till fullo eftersom 

den sociala verkligheten är i en ständig förändringsprocess. Uppsatsen försöker så långt som 

möjligt uppfylla kravet på reliabilitet genom att bidra med beskrivningar av det sammanhang 

som intervjuerna och fältbesöken gjorts. Alltför detaljrika observationer har dock undvikits för 

att skydda intervjupersonernas identiteter. Bryman (2016) skriver också att det är viktigt att 

nämna forskarens sociala roll. Som student vid Socialhögskolan har jag vissa teorier med mig 

som jag oundvikligen utgår ifrån i mitt uppsatsskrivande. Dessa teorier skulle kunna bytas ut 

efter ett visst antal år vid utbildningen. Det skulle i så fall försvåra möjligheten att genomföra 

en liknande studie i framtiden. 

Etik 
Enligt Vetenskapsrådet (1990) finns det fyra huvudkrav på hur forskning ska genomföras för 

att anses vara etiskt försvarbart. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet 
Den första kontakten med verksamheten var via ansvarig diakon och då gavs skriftlig 

information om syftet med undersökningen samt kontaktuppgifter till Socialhögskolan. 

Informationskravet uppfylldes vidare genom att intervjupersonerna innan intervjuerna 

genomfördes muntligen fick information om anledningen till besöket på språkcaféet och syftet 

med undersökningen. 
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Samtyckeskravet 
Efter att information getts till intervjupersonerna fick de avgöra om de samtyckte till medverkan 

i uppsatsen eller inte. De hade också möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke om 

intervjupersonerna kanske mitt i en intervju inte längre ville vara med. Det hände dock inte. En 

sak som underlättade för intervjupersonerna till att ge sitt samtycke tror jag var att 

intervjuformen var delvis flexibel. Vid ett tillfälle intervjuades två personer samtidigt efter 

förfrågan. Det är också viktigt att som intervjuare vara känslig för ämnen som inte 

intervjupersonerna känner sig bekväm med. För att undvika känsliga frågor skrevs 

intervjuguiden noggrant efter syfte och frågeställningar. 

  

Konfidentialitetskravet 
Känslig information om intervjupersonerna togs bort och deltagandet var anonymt. Detaljer 

som inte var relevanta för frågeställningarna togs bort och objektbeskrivningen gjordes så 

allmängiltig som möjligt för att endast sträcka sig till att beskriva generella egenskaper och inte 

det alltför specifika. Allt insamlat material förstördes efter färdigställandet av uppsatsen. 

  

Nyttjandekravet 
Datamaterialet förvarandes under uppsatsskrivandet säkert utan insyn av obehöriga. Inte heller 

efter uppsatsen färdigställande kommer uppgifter om intervjupersoner att lämnas ut till 

obehöriga. Som exempel får inte ansvariga för verksamheten i efterhand veta vilka personer 

från deras verksamhet som deltagit i studien. 
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Resultat/Analys 
 

I detta kapitel presenteras först intervjupersonerna och sedan följer en redogörelse över resultat 

och analys. Följande övergripande teman finns: målsättning för integrationsarbete enligt 

migranter och volontärer, viktiga faktorer, konsekvenser, den religiösa kontextens betydelse 

samt språkcaféverksamheten som drama. Nedan följer en kort presentation av de 

intervjupersoner som ingår i uppsatsen. 

 

Deltagare 1 

Intervjupersonen är en medelålders kvinna från Mellanöstern som bott i Sverige i mer än tio år 

och är arbetslös. Hon har barn födda i Sverige och har besökt språkcaféet i periodvis sedan flera 

års tid. Hon har också besökt andra liknande språkcaféer som hon i efterhand tyckt varit för 

långt att ta sig till. För henne är den sociala biten med språkcaféet viktigt, att få träffa folk och 

umgås. 

 

Deltagare 2 

Intervjupersonen är en yngre man som kommit som flykting från ett afrikanskt land. Han har 

bott i Sverige mer än fem år och är yrkesarbetande. Det är första gången intervjupersonen 

besöker språkcaféet. Mannen har sedan han kom till Sverige regelbundet sökt sig till Svenska 

kyrkans och andra ideella organisationers språkcaféverksamhet. För honom var det ett sätt att 

lära sig språket och det är idag viktigt för honom att fördjupa sina språkkunskaper när han har 

möjlighet.   

 

Deltagare 3 

Intervjupersonen är en äldre man och akademiker från Mellanöstern och arbetat i Sverige med 

för honom okvalificerade arbetsuppgifter. Han har bott i Sverige i mer än tio år och har idag 

vuxna barn som integrerats i samhället och besöker språkcaféet regelbundet sedan flera år. Han 

ser språkcaféet som både socialt givande men också som en möjlighet till utbyte av kunskaper 

mellan individer. Det viktigaste för honom är att bli bemött på ett bra sätt av både arrangörer 

och deltagare. 

 

Volontär 1 

Intervjupersonen är en äldre kvinna och akademiker som tidigare jobbat inom hälso-sjukvården 

samt arbetat som volontär i minst sex år Hon ser på sin roll som att främst agera som ett stöd 
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och bollplank till deltagarna som kan ha varierade behov. Den viktigaste funktionen för 

verksamheten, som hon ser det, är att caféet kan fungera som en träffpunkt mellan människor. 

 

Volontär 2 

Intervjupersonen är en äldre kvinna som tidigare arbetat inom hälso-sjukvården och nyligen 

börjat arbeta som volontär. Det viktigaste för henne själv är att få komma hemifrån och få ett 

sammanhang där hon känner att hon betyder något. Bemötandet från kyrkan har för henne varit 

positivt. Det viktigaste språkcaféet kan ge deltagarna som hon ser det är ett socialt sammanhang 

som känns välkomnande.  

 

Volontär 3 

Intervjupersonen är en äldre kvinna och akademiker som tidigare arbetat inom hälso-sjukvården 

och arbetat som volontär i kyrkan i minst sex år. Hon har ett intresse för människor och tycker 

det är roligt att träffa folk från olika delar av världen. Hon tycker det är viktigt att deltagarna 

själva får öva på att prata svenska och att det inte ska kännas som en föreläsning att gå till 

språkcaféet. 

 

Volontär 4 

Intervjupersonen är en äldre man och akademiker som arbetat inom skolväsendet samt arbetat 

som volontär inom kyrkan i minst sex år. Han är mycket språkintresserad och vill gärna hjälpa 

deltagarna. Han tycker att det är intressant att få veta mer om olika kulturer och ser det som en 

av sina uppgifter att bidra till att deltagarna får en större förståelse för det svenska samhället.   

 

Målsättning för integrationsarbete enligt migranter och volontärer 
Med målsättning för integrationsarbete menar jag främst individuella upplevda mål som 

deltagare respektive volontärer kan tänkas ha i språkcaféverksamheten. Det första citatet är 

taget från den första deltagaren jag träffade och fick intervjua. Hon hade följande syn på sitt 

deltagande i verksamheten. 

 

Jag vill prata svenska, lära mig via appen och i mobilen. Jag sitter med den 

och läser och skriver hela tiden. Jag vill lära mig svenska. Det kommer 

många från olika länder. Ibland hjälper jag dem som inte kan prata så bra. 

(Deltagare 1) 

 

Sjödin (2011) skriver om migranters mål med att delta i religiösa sammanhang i Sverige. Han 

menar att en stor del i motivationen finns i att hitta en gemenskap med andra. Deltagare 1 pratar 
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om att förutom språkträning leder deltagandet till möjligheten att träffa människor från olika 

länder som hon ibland kan hjälpa. Goffman (1959) skriver om diskrepanta roller som är 

motstridiga roller inom ett sammanhang. Kvinnan beskriver sin roll på språkcaféet som både 

hjälpsökande och som hjälpare. Mead menade att det är genom språket som utveckling av 

självet och kunskap mellan människor kan utbytas (Månsson 2002). Deltagare 1 uttrycker i 

citatet ovan att hon sitter och läser hela tiden. Det kan tolkas som att hon även hemma har ett 

fokus på språkinlärning och har en önskan att öka kommunikation med sin omvärld. När 

språkkunskaperna brister finns det enligt Meads synsätt få signifikanta symboler (Månsson 

2002). Det skulle i så fall innebära att det för deltagare 1 finns en svårighet att uttrycka sig på 

ett sätt som mottagaren förstår med samma innebörd. Eftersom hon även har ursprung från 

Mellanöstern kan det även finnas en svårighet att uppnå icke-verbala signifikanta symboler som 

enligt Månsson (2002) är saker som gester och fysiska uttryck som kommunikation. 

Nedanstående citat beskriver hur en yngre man ser på sitt individuella mål med deltagandet på 

språkcaféet. 

 

Om man inte förstår språket kan man förlora mycket i livet. Så det är 

därför…och jag träffade olika folk. Just nu kommer jag för att utveckla 

mitt språk. Jag brukar göra så när jag har tid…Jag vill prata flytande 

svenska. Fast jag kan förstå språket har jag mycket kvar. (Deltagare 2) 

 

Deltagare 2 uttrycker sitt mål som att fördjupa sina kunskaper i svenska språket och att i 

framtiden kunna prata obehindrat. Det kan tolkas som en önskan att erövra ett symboliskt 

motstånd som enigt Mead kan innebära att skämt eller felsägningar leder till missförstånd enligt 

Månsson (2002). Deltagare 2 pratade redan bra svenska och hans önskan var att fullt ut behärska 

språkets nyanser. Genom att uppnå en generaliserad identifikation med samhällets normer fås 

stabilitet enligt Mead. Kanske vill deltagare 2 även få en ökad förståelse och förutsägbarhet i 

sin omvärld. Genom att behärska ett språk flytande kan nyanser i uttalanden bli tydliga och vår 

självuppfattning och syn på världen formas av hur tolkningsprocesser ser ut (Månsson 2002).  
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Nedanstående citat belyser hur en äldre man ser på sitt deltagande. 

 

 

Det är bra om vi förstår varandra, social unity är mycket bra. Jag tror det 

finns behov av att missförstående blir förstående. Det är bra för samhället 

att ha social unity. Alltid tycker jag om att förstå social phenomena. 

Språkcafé är ett sådant. Jag tror att det kan ha olika mål…På X-café sa jag 

till chefen, vi kan ha utflykt…jag gärna hjälpa…Vi kan promenera tre till 

fyra timmar. Det är en sida. Andra sidan är inlärning…De tycker om att 

lära sig av dig och att du lär dig av dem…Om jag inte kan svara på en 

fråga, försöker jag hitta någon som kan svara, det är min natur.     

(Deltagare 3) 

 

I citatet ovan beskriver deltagare 3 sina personliga mål med att delta i verksamheten. Det första 

är att uppnå social gemenskap Med social gemenskap menar deltagare 3 inte bara på sig själv 

och sina närmaste bekantskaper utan att hela samhället i stort har ett behov av begreppet. Mead 

skriver att det är först genom identifiering med samhällets övergripande normer och värderingar 

som individen kan utveckla ett själv (Månsson 2002). Deltagare 3 ser integrationsarbetet som 

ett givande och tagande av kunskaper deltagare emellan samt mellan deltagare och arrangörer. 

Genom att möjliggöra för människor att träffas i en otvungen miljö tror deltagare 3 att chanserna 

för att uppnå social gemenskap ökar. Mead skriver om vikten av tillgång på mötesplatser för 

människor där olika perspektiv kan prövas och utvecklingen av självet kan ske (Månsson 2002). 

Sjödin (2011) skriver också att en viktig anledning till att uppsöka kyrklig gemenskap är att få 

chans att träffa andra landsmän. Det kan tänkas att i det informella sammanhanget som de ovan 

beskrivna promenaderna finns möjlighet för landsmän att prata och hitta en trygg plats där det 

kulturella bandet är viktigast snarare än språkliga eller religiösa. Det skulle också kunna uppstå 

nya relationer. Deltagare 3 beskriver en slags relation med både chefen och deltagarna, samt 

kontinuitet i handlande, vilket tyder på att den sociala gemenskapen i hög grad är närvarande i 

det specifika sammanhanget. Han beskriver också sitt eget handlande vid kunskapsutbyte som 

del av sin natur, vilket kan tolkas som oreflekterade internaliserade handlingar som enligt 

Meads synsätt på självet sker genom begreppet Me, som är socialt förutbestämt (Månsson 

2002). Dock finns det även en viss skepticism i citatet eftersom det är han som deltagare som 

får ta initiativ till aktiviteter som leder till social gemenskap. 
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Nedanstående citat kommer från en äldre kvinna som arbetat länge som volontär. Hon har 

följande syn på målet med verksamheten. 

 

Det heter språkcafé vilket betyder en öppen träffyta där människor kan 

komma och träffas och prata…Jag vill att de ska känna att de växer in här. 

De ska aldrig glömma sitt hemland och miljö och de ska bevara sin kultur 

för sig själva och i sin familj. Men de ska få lov att känna att de får lov att 

växa in här också och ta del av sitt nya hemland. (Volontär 1) 

 

Volontär 1 vill skapa en mötesplats för människor där deltagarna kan växa in i det svenska 

samhället. Denna beskrivning skiljer sig från citatet av deltagare 3 på så vis att han ser 

verksamheten som i grunden ett givande och tagande mellan deltagare och arrangörer, medan 

det i ovanstående citat endast fokuseras på deltagarnas integrationsprocess. Begreppet 

integration innefattas enligt Connor (2019) av två parter, migranter och det nya samhället samt 

hur de samverkar i en långsiktig process. I rollen som volontär ges volontär 1 rätt att i ett 

specifikt sammanhang definiera hur integrationsprocessen ska se ut. Synsättet i citatet ovan 

tenderar vara att det är deltagarna som ska anpassa sig till det svenska samhället. Aguirre och 

Bolton (2013) skriver om att det finns olika teman inom volontärarbete. Ett av dessa är en inre 

motivation att göra yttre skillnad. Citatet ovan visar inte på en nyfikenhet att lära sig något nytt 

som enligt Clary (1998) kan vara ett personligt mål med att vara volontär. Nedanstående citat 

beskriver en äldre kvinnlig volontärs syn på målet med verksamheten.  

 

Att de ska våga prata och tycka det är roligt. Att de får prata mycket. På 

SFI så hinner de inte samtala. Det finns många bord, kan bli högljutt i ett 

enda rum. Vi har diskuterat mat, barntillsyn och så, vi har inte de 

resurserna här. Vi var oroliga i slutet på förra terminen, funderade om vi 

skulle lägga om det, men sedan kom det plötsligt många igen.         

(Volontär 3) 

 

Volontär 3 uttrycker oro för att lokalen ska bli högljudd. Det kan vara ett fysiskt hinder för äldre 

att inte kunna urskilja röster i en stor lokal. Lokalen blir då ett hinder som enligt Mead i sin tur 

leder till reflektion (Månsson 2002). Reflektionen ledde till att språkcaféet inte gjorde någon 

förändring av arbetssättet. Att det fanns tankar på att börja med barnverksamhet eller servering 

av mat, men att det sedan inte gick att genomföra beror sannolikt på beslut tagna på högre nivå 

inom kyrkan. Aguirre och Bolton (2013) skriver att ett tema inom volontärarbete är brist på 

stöd i verksamheten. Volontär 3 beskriver också att det fanns en oro bland volontärerna som 

grupp. Aguirre och Bolton (2013) skriver att ett vanligt tema inom volontärarbete är otydlighet 
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i hur arbetet ska genomföras eller hur mycket ansvar som ligger på volontären. Kanske är det 

så att det finns ett behov av att utveckla verksamheten som inte synliggjorts tillräckligt mycket. 

Fokus i volontärarbetet ligger enligt citatet ovan på möjligheten att samtala för deltagarna, 

vilket ger mycket ansvar direkt på volontären att kunna erbjuda den hjälp som deltagarna 

behöver.  

 

Viktiga faktorer för deltagande enligt migranter och volontärer 
I detta avsnitt har deltagare och volontärers uppfattningar om viktiga faktorer för 

språkcaféverksamheten belysts. Nedanstående citat kommer ifrån en äldre man som besökt 

olika språkcaféer och kan jämföra sina upplevelser. 

 

Det finns mer plats här, fler bord och många som hjälper och program. Inte 

alla har det. På X-café har de inte det, de berättar bara första timmen. 

Många går inte tillbaka, de behöver prata mer. De säger: du sitter här, 

ungdomar sitter här, det är inte deras business…De vill bestämma…På X-

café har de inte papper. Jag kände att hon inte tyckte om mig, hon tänkte 

att jag inte förstår dem. Nästa gång vill jag inte prata med dem. Endel har 

inte intresse de vill bara disponera tid. De tänker att invandrare inte är 

duktiga eller har inte utbildning. Jag blir försiktig…På Y-café är det 

mycket snälla hjälpare, men trångt. (Deltagare 3) 

 

Janzén et al. (2016) och Tsang (2015) skriver att en viktig faktor för att integrationsarbetet ska 

fungera på ett bra sätt är att kyrkorna erbjuder ett socialt nätverk och gemenskap med andra. 

Men deltagare 3 uttrycker ett missnöje med möjligheterna till gemenskap med andra deltagare. 

Han menar att arrangörerna i alltför stor utsträckning bestämmer hur interaktionen ska se ut på 

vissa caféer. Det kan jämföras med Skaus (2007) tolkning av Max Webers maktdefinition. 

Volontärerna på café X kunde trots motstånd från deltagare 3 bestämma vid vilket bord i lokalen 

som han skulle sitta och därmed vilka deltagare som fick chans att interagera med varandra. 

Handlingsutrymmet ur volontärens synsätt var i det fallet att placera deltagarna vid lämpliga 

bord. Deltagare 3 beskriver också hur samtalen mellan deltagare och volontärer såg ut och att 

det främst var volontärerna som pratade. Skau (2007) menar att hjälpare måste ha en 

självmedvetenhet i sitt arbete för att inte den yttre fasaden ska bli ett hinder. Kanske hade 

hjälparna vid café X oreflekterat agerat enligt ett visst handlingsmönster som till slut inte gav 

den tänkta positiva inverkan på deltagarna. En annan aspekt är vikten av att känna att hjälparna 

vill det bästa för deltagarna. Deltagare 3 beskriver hur han i vissa fall blivit försiktig. Det kan 

enligt Skau (2007) handla om olika typer av kränkningar. Det skulle kunna handla om tvetydiga 

kränkningar som vid första anblick inte ser ut att vara kränkning. Fromms resonemang kan 

enligt Skau (2007) förstås som rädslan för att bli utesluten från gruppen. Kanske upplevde 
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deltagare 3 en typ av exkluderingsmekanism genom ett icke-vänligt bemötande från 

arrangörerna av språkcaféverksamhet X. Nedanstående citat kommer från en yngre man som 

kan göra jämförelser med andra liknande verksamheter. 

 

Jag tror eftersom det är vardag, kommer det inte så mycket folk. Men jag 

brukar gå till café-X i stan. Där kommer det mycket folk, hela lokalen är 

fullsatt. Skillnaden ligger i vilken dag det är…Hälften hjälper här. Där 

kommer många för att lära sig. (Deltagare 2) 

 

Sjödin (2019) skriver att viktiga faktorer för migranter är att de får möjlighet att träffa landsmän 

och Han (2019) menar att det är viktigt att migranter kan känna tillhörighet i flera kategorier 

samtidigt, både etnisk och religiös. Deltagare 2 skriver att det inte är så många deltagare på 

caféet och att större antalet är volontärer. Tiden och plats för caféverksamheten skulle också 

kunna påverka antalet deltagare. Om språkcaféverksamheten hade varit under kvällstid hade 

antagligen fler kunnat närvara och sannolikheten att träffa landsmän ökat. Det är alltid hjälparna 

som har störst makt i en hjälpsituation. Deltagarna på språkcaféet måste anpassa sig efter de 

förutsättningar som finns i verksamheten. Volontärerna skulle möjligen kunna påverka 

organisationen till att ändra öppettider. Vidare beskriver en äldre kvinna sin syn på viktiga 

faktorer för verksamheten. 

 

Om man vill prata ett språk måste man möta det lokala folket, möta folk 

ute…Det viktiga med språkcaféet, helt enkelt att det finns levande 

människor som fikar och tycker det är roligt att prata. Att de behöver 

bollplank med infödda människor, många lyssnar på radio och band, och 

vad hör de då, jo stockholmska. Men de ska kanske söka jobb här. 

(Volontär 1)  

 

Connor (2019) menar att kyrkan kan erbjuda en bro mellan infödda och migranter genom sin 

sociala struktur. Volontär 1 beskriver sin syn på viktiga faktorer som möjligheten att interagera 

med volontärer som kunskapsbärare av svenska språket. Han (2019) skriver att det är viktigt 

för migranter att bli sedda som resurs då de kan tillföra ett mervärde genom sina unika 

livserfarenheter.  
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Volontär 1 beskriver endast hur verksamheten kan hjälpa deltagarna snarare än att se det som 

ett givande och tagande. I nedanstående citat berättar volontären om hur strukturen och 

arbetssätt inom verksamheten förändrats över tid. 

 

Jag tror infallsvinkeln andra veckan det fanns, märkte jag att det var 

långbord mer eller mindre och här satt kanske tio till femton personer som 

inte kunde prata svenska, och en som försökte prata med alla på en 

gång…och jag gick hem och sa, det här kommer jag att bryta upp och dra 

isär bord och ta det i mindre grupper. Det har fallit mycket väl ut, vissa 

kommer automatiskt till mig eller någon annan…Men många gånger är de 

i lite olika stadier av utveckling, så igen har denna infallsvinkel vad 

behöver du det viktiga. (Volontär 1) 

 

Ellis och Noyes (1990) definierar volontärarbete som förmågan att identifiera ett behov utifrån 

ett socialt, icke-vinstdrivande perspektiv. Volontär 1 beskriver arbetssättet som beroende på 

deltatagarnas behov. Taghizadeh Larsson och Jeppsson Grassman (2014) skriver att en faktor 

inom Svenska kyrkans verksamhet är att volontärarbetet fungerar som ett substitut för 

yrkesarbete. Volontär 1 har tidigare arbetat inom hälso och sjukvården. Hennes tidigare 

yrkesroll påverkar troligen volontärarbetet och leder till en känsla av att göra nytta även på 

frivillig basis. Samtidigt skiljer sig volontärarbetet på så vis att deltagarna är där på andra 

premisser än en klient inom hälso-sjukvården. Ellis och Noves (1990) skriver att det som skiljer 

volontärarbete från betalt arbete är just frivilligheten. Maktförhållandet mellan klient och 

hjälpare borde enligt Skaus (2007) perspektiv vara något mindre på grund av att verksamheten 

sker på individers fritid och inte av nödvändighet. Citatet ovan beskriver initialt en verksamhet 

som bygger på att volontärerna kommunicerar med deltagarna i större grupper. Det ger en 

enkelriktad kommunikationsform som dock snart förändrades till att vara personlig och 

behovsbaserad. Det individualiserade arbetssättet borde ge språkcaféverksamheten stor 

möjlighet till ett ömsesidigt givande och tagande enligt Connors (2019) definition av 

integrationsprocesser. Nedan följer ett avsnitt som behandlar vilka konsekvenser som 

deltagande i verksamheten kan leda till. 

 

 

 

 



28 

 

Konsekvenser av deltagande enligt migranter och volontärer 
Nedan presenteras resultat och analys för hur deltagare och volontärer i språkcaféverksamheten 

ser på konsekvenser av arbetet. Nedanstående citat kommer från en deltagare som besökte 

verksamheten sedan flera år tillbaka.  

 

Jag vet att hon behöver mig. Hon är nästan isolerad, kan inte prata som 

mig. Jag sitter med henne, förklarar. Jag har också träffat X. När min 

kompis kommer kan vi träffa X…Min kompis får bättre information om 

svenska samhället från X. Mer kunskap, mer förstående om 

människor…Det är mycket bättre för mig att sitta här med dig, social 

fördel och som jag sa, kunskap. (Deltagare 3) 

 

En konsekvens av deltagandet är känslan av att känna sig behövd. Han (2019) skriver att det är 

viktigt att låta medlemmarna känna sig accepterade och att de tillför ett mervärde. Deltagare 3 

pratar samma språk som kvinnan han hjälper. Utan hans närvaro skulle hennes förståelse för 

sammanhanget minska. Språkcaféverksamheten eller integrationsarbetet förbättras av att 

kommunikationen med kvinnan kan ske på ett obehindrat sätt via deltagare 3. Vidare pratar 

deltagaren om att han träffat X som konsekvens av deltagande i verksamheten. Tsang (2015) 

och Janzén et al. (2016) skriver om vikten av att erbjuda ett socialt nätverk. Deltagare 3 får 

genom språkcaféverksamheten ett större sammanhang som ger honom möjlighet att få kunskap 

av personer han inte annars träffat. Vidare beskriver en yngre man för mig om sin flykt till 

Sverige och om det stöd han fick genom Svenska kyrkan samt konsekvenser av deltagande. 

 

Ja du det är nästan alla kyrkor hjälper de som behöver hjälp. Jag hade 

inget…eller uppehållstillstånd, så jag måste gå dit och lära mig språket, 

för jag tror att jag får uppehållstillstånd senare. (Deltagare 2) 

 

Det ligger i citatets undermening att eftersom han inte hade något från början, så var det kyrkan 

som i början hjälpte honom med praktiska saker och kanske information om det svenska 

samhället. Tsang (2009) skriver att en konsekvens av kyrkans integrationsarbete är att 

verksamheten underlättar social rörlighet, tillgång till jobb och viktig samhällsservice. Kanske 

fick deltagare 2 viktig information som hade avgörande betydelse för hans möjlighet till 

integrering i det svenska samhället. Citatet kan ses som en motsatts till Orlando Mellas 

resonemang som beskrivet av Sjödin (2011) där kyrklig verksamhet leder till etnisk isolering.  
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Nedanstående citat är taget från en volontär som nyligen börjat arbeta. 

 

Gemenskapen både för mig och dem. Att man är väl mottagen oavsett vem 

man är. Man känner värmen, välkommen hit. Vi svenska stänger inne oss 

lite mer, innan man öppnar upp. Jag vill gå hit och få en gemenskap med 

flera. (Volontär 2) 

 

Volontär 2 beskriver konsekvenser av volontärarbetet genom vilka känslor det frambringar. 

Mirvis och Hackett (1983) skriver att volontärarbete resulterar i att vänskapsband bildas och 

socialt sammanhang uppnås för volontärerna. Undermeningen i citatet är att hon i andra 

sammanhang känt motsatta känslor i sociala sammanhang. En av hennes personliga anledningar 

att arbeta som volontär är att få en gemenskap med andra. Vidare beskriver en äldre 

volontärarbetet som stundvis frustrerande. 

 

Man får ju anpassa sig mycket till den man pratar med. De har så väldigt 

olika behov. Det är både spännande och frustrerande. Ibland sitter man 

förmånga samtidigt, då är behoven olika hos var och en, då känner man 

sig otillräcklig. Men för det mesta känns det bra. Om man får igång ett 

samtal. (Volontär 4) 

 

Cyr och Dowrick (1991) menar att volontärarbetet kan resultera i stressreaktioner hos 

volontärerna. Det grundas ofta i känslor av otillräcklighet, en känsla som sedan sprider sig i 

gruppen. Volontär 4 beskriver hur han ibland upplever att för många människor sitter 

tillsammans och alla behov inte kan tillgodoses. Cyr och Wowrick (1991) skriver också att 

policys inom verksamheten påverkar volontärernas mående. Kanske finns det policys inom 

språkcaféverksamheten som leder till stress, det skulle kunna vara en alltför sträng syn på hur 

sittarrangemangen i lokalen bör se ut. Nedan fortsätter volontären beskriva sin personliga syn 

på resultat av sitt volontärarbete. 

 

Att man gjort lite nytta, man ser alltid fram emot att komma hit, det känns 

inte svårt att gå hit och för det mesta känns det bra efteråt. (Volontär 4) 

 

Volontär 4 pratar om att han för det mesta får en bra känsla av sitt volontärarbete och att göra 

lite nytta. Galindo-Kuhn och Guzley (2008) menar att volontärarbete resulterar i 

arbetstillfredsställelse inom en för volontärerna bekväm miljö. Det går i samma linje som citatet 

ovan då nyttoaspekten och en positiv känsla lyfts fram som resultat. Troligen ger det sociala 

sammanhanget tillsammans med användandet av sina kunskaper som kombination en bra 
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känsla för volontären och gör att frivilligarbetet känns givande. För att fördjupa analysen har 

integrationsarbetets påverkan av den religiösa kontexten undersökts. 

 

Den religiösa kontextens påverkan på integrationsarbetet 
Svenska kyrkan som organisation har en tydlig hållning vad gäller målsättningen med 

verksamheten. Bäckström (2016) skriver att kyrkan ser sig som en välfärdsaktör på den svenska 

privatiserade marknaden. Wijkström (2016) beskriver det övergripande syftet med all kyrklig 

verksamhet i religiösa termer vilket ger organisationen ett mervärde i jämförelse med andra 

aktörer. Sjödin (2011) menar att Svenska kyrkan ser integrering av migranter som en del av sitt 

större uppdrag. I den officiella informationen om det specifika språkcaféet är inte explicit 

religiösa uttryck synliga. Informationen hade kunnat gälla för ett språkcafé utan religiös 

koppling. Janzen et al. (2016) beskriver kyrkor i Kanadas målbeskrivningar av 

integrationsarbete som delvis förklarat utifrån bibelcitat. Det övergripande målet för arbetet på 

språkcaféet utifrån diakonins grundläggande uppgift är enligt Wijkström (2016) att människor 

ska leva i tro i kristen gemenskap. På frågor till deltagare om kyrkans religiösa kontext 

påverkade språkcaféet gavs olika svar. Deltagare 3 har följande tankar kring ämnet. 

 

Jag tror platsen och kyrkan har respekt. Jag tror inte kriminella eller farliga 

kommer hit. Det är en humanistisk organisation och vi har snälla 

människor som kommer hit. (Deltagare 3) 

 

Deltagare 3 tror att kyrkan och därmed språkcaféet som institution har ett starkt symboliskt 

värde som leder till ett institutionellt beteende som beskrivet av Mead (Thunman & Persson 

2011). Med institutionellt beteende menas i detta fall att de individer som delar kyrkans 

värdegrund beter sig på ett likartat sätt för att de har intagit rollen som kyrkobesökare, som 

deltagare 3 uppfattar som motsatsen till kriminellt eller farligt. De individer som inte 

identifierar sig med kyrkans värdegrund skulle enligt deltagare 3 inte söka sig till verksamheten. 

Meads perspektiv säger dock ingenting om sannolikheten att individer går emot de rådande 

attityderna i samhället. Det som skulle kunna vara en bidragande faktor till anti-socialt beteende 

är en individs fokus på I, som är de oförutsägbara förhållningssätten. Språkcaféverksamheten 

uppfattas som en positiv kraft i samhället, vilket om det är en vanligt förekommande 

uppfattning, borde gynna verksamheten i att locka till sig individer som vill arbeta med 

integrationsarbete.  
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Vidare svarar volontär 3 att den kyrkliga kontexten inte har så stor betydelse för språkcaféet. 

 

Nej, det vet jag inte om jag tror. Jag är med på ett annat språkcafé som inte 

är knutet till någon kyrka. Där tycker alla det är roligt att gå också. Bara 

man är intresserad av människor, det tror jag man kan vara oavsett. 

(Volontär 3) 

 

Volontär 3 sitter vid intervjun tillsammans med volontär 4 som instämmer i att huvudmannen 

för språkcaféet spelar mindre roll i sammanhanget och att samma känsla kan fås på språkcaféer 

i annan regi. Ovanstående citat kan utläsas som en skillnad mellan Svenska kyrkans 

övergripande målsättning och de praktiserande volontärernas syn på målsättningen med 

språkcaféverksamheten. Wijkström (2016) skriver att syftet är att människor ska leva i tro och 

att Guds rike ska utbredas och återupprättas. Allt som församlingen gör är stöd för eller 

konsekvens av den uppgiften.  

 

Volontär 2 beskriver språkcaféverksamheten som en verksamhet som har ett mervärde genom 

sin värdegrund. 

 

Bemötandet kändes så otroligt, jag är inte religiös annars, men jag har en 

viss tro ändå…Här vet man att människor vill en väl, att man inte ser att, 

jaha nu kommer den, att man blir misstrodd som människa utan…att det 

är inte vad du har för utbildning, hur mycket du tjänar, utan hur du är som 

människa och det spelar ingen roll var du kommer ifrån. (Volontär 2) 

 

Volontär 2 beskriver språkcaféet och dess arrangörer som bärare av särskilda värderingar. Hon 

beskriver sin medverkan som en slags process där hennes symboliska själv som beskrivet av 

Thunman och Persson (2011) fick möjlighet att utvecklas genom mötet med nya människor och 

hitta gemenskap på en för henne ny mötesplats. Volontär 2 uttrycker tankar kring 

språkcaféverksamheten i banor som kan tolkas som att Svenska kyrkans grundläggande syfte 

ger ett mervärde till verksamheten, som andra liknande aktörer saknar. Det ligger i samma linje 

som Wijkströms (2016) resonemang som går ut på att Svenska kyrkan skapar mervärde genom 

att behålla sin särställning som välfärdsaktör genom att inte påverkas av alternativa syften från 

begrepp som new public management. Det som dock saknades i språkcaféverksamhetens 

officiella information eller explicita uttalanden av arrangörer var just kopplingen till den kristna 

tron. Janzen et al. (2016) skriver om hur arrangörer av integrationsarbete i kyrkor i Kanada 

beskriver sin målsättning genom citering av bibeln. Det var under mina fältbesök och intervjuer 

endast ett fåtal tillfällen som ämnet religion diskuterades utifrån frågeställningarna.  
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Men religionen var ändå representerad i hög grad genom kyrkans fysiska närvaro och symbolik, 

samt diakonens ledande roll i verksamheten. 

 

Under mitt första besök på språkcaféet gjordes tre olika observationer. För att analysera dessa 

har språkcaféverksamheten det dramaturgiska perspektivet enligt Goffmans (1959) tankar kring 

rollspel använts. 

 

Språkcaféverksamhet som drama 
Vid det första fältbesöket gjordes flera observationer som har gemensamt att de pekar på 

närvaro av rollspel hos aktörerna samt outtalade maktstrukturer. Följande är en beskrivning av 

olika situationer vid ett första möte med deltagare och arrangörer. Nedan beskrivs tre olika 

situationer som innehåller olika typer av interaktioner. Den första situationen beskriver det 

första mötet med språkcaféet. 

 

Situation 1: Ett första möte 

Innan språkcaféet öppnat står det redan en person utanför som försöker komma in i lokalen. Är 

det inte öppet än frågar personen mig. Nej svarar jag, caféet öppnar dörrarna senare. Personen 

ser besviken ut och lämnar ingången. En stund senare kommer jag tillbaka till de nu upplåsta 

dörrarna och in i lokalen där det hörs röster. Lokalen känns stor och det kunde fått plats betydligt 

fler deltagare. Ljudnivån var trots det relativt hög på grund av högt i tak och avsaknad av 

ljuddämpande inredning. Diakonen sitter i samtal vid ett av borden och det finns 

informationsblad för alla att ta som handlar om dagens tema. 

 

Thunman och Persson (2011) menar att vuxna kan möta symboliskt motstånd vid oväntade 

händelser. Det som personen i situationen ovan upplevde var med tanke på besvikelsen vid den 

låsta dörren ett symboliskt motstånd. Föreställningen om språkcaféets öppna dörrar fick 

omprövas och synen på verksamheten förändrades sannolikt något. Besökaren hade en 

förväntan om att kyrkans verksamhet skulle vara öppen för allmänheten. Genom att begränsa 

tillgängligheten kan det skapas negativa känslor, samtidigt som kyrkan måste hålla sig inom 

sina tilldelade resurser och avgränsa sin verksamhet i rimlig mån. Vidare kändes det som att 

lokalen i sig utgjorde ett motstånd eftersom en hög andel medverkande personer, med tanke på 

åldern, troligen hade någon grad av hörselnedsättning. Dock var inte motståndet oväntat 

eftersom många varit aktiva i flera år i verksamheten. Då problematiken sannolikt varit känd 

sedan länge, har kanske volontärerna anpassat sig efter situationen genom att begränsa antalet 

deltagare kring varje bord, för att lättare kunna kommunicera.  
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Nedanstående situation beskriver hur interaktionen mellan deltagare och volontärer kan se ut 

vid ett av borden på språkcaféet.  

 

Situation 2: Handlingsmönster 

En volontär ser mig nästan direkt efter att jag kommit in i lokalen och jag blir erbjuden att sitta 

ner vid ett av borden. Volontären bär en knapp på tröjan för att visa sin roll i sammanhanget. 

Ytterligare en volontär och en deltagare sitter vid bordet och pratar om dagens tema. Proceduren 

är att först läser antingen deltagaren eller volontären ett litet stycke ur det lilla häftet som delats 

ut för dagen. Sedan pratar volontären lite mer utförligt om ämnet och ställer frågor till 

deltagaren. Deltagaren pratar ganska personligt om sin egen situation kopplat till temat. Efter 

en stund kommer ytterligare en deltagare och sätter sig vid bordet. Det är en vänskaplig 

stämning och alla verkar känna varandra sedan tidigare. Deltagaren som satt med från början 

ställer inga frågor till mig men lyssnar intresserat när jag berättar något. Deltagaren som kom 

senare frågar mig mycket kring hur man uttrycker sig på svenska i olika sammanhang. 

Volontären själv pratar ganska mycket utifrån sin egen familj och hur de gör med vardagliga 

saker som barnpassning eller matlagning.  

 

Situation 2 kan liknas vid ett framträdande vid den främre regionen som beskrivet av Goffman 

(1959). Volontären som erbjöd plats vid bordet skulle kunna liknas vid regissören eftersom hen 

fick gruppens framträdande att fungera genom att leda diskussionen vid bordet och välkomna 

nya deltagare. Hen hade därmed en viss status, som också fysiskt visade sig genom knappen på 

tröjan. Proceduren då informationshäftet lästes gemensamt kan ses som en rutin som utspelar 

sig vid den främre regionen. Språkcaféets lokal var ”the setting”. Volontärens roll som regissör 

innebar att vissa personlighetsdrag sannolikt förstärktes, som Goffman (1959) kallar 

idealisering. Kanske hade inte svaren på frågorna från deltagarna blivit lika utförliga om det 

hade varit en bekant som ställt samma frågor. Att agera enligt rollen innebar att dela med sig 

extra mycket av sig själv för att tydliggöra den sociala verkligheten som volontären levde i. 

Vidare beskrevs mycket utifrån personliga erfarenheter. Enligt Skau (2007) så finns det inga 

hinder att använda sig av sig själv och sina erfarenheter i mötet med klienter. De situationer då 

det inte är lämpligt är om upplevelserna handlar om privata saker som inte tillför klienten någon 

nytta. Språkcaféverksamheten har som officiellt mål att ge människor en chans att träffas och 

få språkträning. Som arrangör är det viktigt att reflektera över sin påverkan på deltagarna utifrån 

ett maktperspektiv, eftersom det är genom att erbjuda sammanhanget och sätta agendan på 
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mötesplatsen, bland annat genom informationshäftet, som integrationsprocessen sker och 

deltagarna har alltid ett underläge. Om deltagarna hade fått ansvaret att genomföra ett 

framträdande i den främre regionen, kanske det till viss del hade ändrat maktförhållandet och 

minskat deltagarnas underläge. Vidare bör alltid socialt arbete reflekteras över enligt Skau 

(2007), för att känna till sin professionella roll och inte riskera opersonligt bemötande. Nedan 

följer en beskrivning av hur det skapas en viss spänning mellan volontärer och deltagare. 

 

Situation 3: Maktstrukturer 

Efter halva tiden ungefär tog alla en paus i språkträningen. De som inte suttit vid samma bord 

passade även på att hälsa på varandra i den lilla kön som bildades till fikat. Sista rubriken i 

häftet var rätten till sin egen kropp och där uttryckte volontären att det inte var ett ämne som 

hen kände sig tillräckligt kunnig inom. En av deltagarna visade sitt motstånd genom att upprepa, 

på ett annat språk, för den mer tystlåtna deltagaren att volontären inte hade tillräckliga 

kunskaper inom ämnet. Stämningen kändes lite tryckt. Eftersom det var sista stycket i häftet 

blev det naturligt att inte alltför mycket tid lades på ämnet. Volontären gick ändå igenom 

samtyckeslagen och den deltagare som uttryckt volontärens bristande kunskaper lämnade 

bordet för en stund, för att snart komma tillbaka igen. Efter att deltagarna gått förklarade 

volontären vikten av att deltagarna fick del av informationen.  

 

Ovanstående händelseförlopp visar på en komplex social interaktion. Initialt tvekar volontären 

på det passande i att läsa temat och går då in i en slags självdistansiering enligt Goffmans (1959) 

beskrivning. Genom att erkänna tvivlet för gruppen riskerar regissören sin status och position. 

Man skulle också kunna se situationen genom Meads resonemang och då se volontärens tvekan 

som ett tecken på en reflektion över ett institutionellt beteende (Månsson 2002). Den ena 

deltagaren förtydligade för den andra deltagaren att regissören tvivlade på sin roll. I den stunden 

förstod inte volontären vad deltagaren sa och fick tillfälligt minskad makt eftersom enligt Skau 

(2007) så är kunskap en maktfaktor. Det ledde dock inte till beslutet att inte läsa igenom texten. 

När dubbla roller finns under ett framträdande riskeras det enligt Goffman (1959). Regissören 

hade först tvivlat, men sen ändå genomfört genomgången av ämnet. Den deltagare som öppet 

visade missnöje med ämnet gick aldrig så långt att riskera gruppens sammanhållning eller 

framträdande eftersom hen relativt snabbt återvände till bordet efter att hämtat något att dricka. 

Tendensen att handla enligt god sed slätade ytligt över den tryckta stämningen runt bordet. 

Volontären återtog sin position som regissör genom att inte undvika det känsliga ämnet och 

förtydligade också en stund senare vid den bakre regionen att det var nödvändigt att informera 
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om sådana saker. Skau (2007) beskriver separationsångest enligt Fromm som en av de största 

rädslorna hos människan. Att separeras från gruppen är något man undviker så långt det går. 

Deltagaren som visade motstånd mot volontärens ämnesval valde ändå att stanna kvar vid 

bordet. En aktör som utan att tro på sin roll ändå deltar enligt den, kan betraktas som en cynisk 

aktör enligt Goffman (1959). Enligt Skau (2007) beror vår subjektiva förståelse och reaktion 

på grundinställningen till andra. Volontären och deltagaren kände varandra sedan tidigare och 

hade därför antagligen en större acceptans gentemot varandras olikheter. 

Språkcaféverksamheten visar på en hög ambition i att informera deltagarna om rådande 

normerna och lagarna i samhället. Men en annan aspekt av integrationsarbete är att se arbetet 

som en växelverkan enligt Connor (2019), mellan att informera och bli informerad, att berätta 

hur något fungerar och få förklarat hur saker fungerar någon annan stans i världen.   
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Slutdiskussion 
Nedan presenteras det sammanfattande resultatet av analysen och slutsatser angående 

uppsatsens teman, målsättning för integrationsarbete för deltagare och volontärer, viktiga 

faktorer, konsekvenser, den religiösa kontextens betydelse och interaktion. Sista stycket 

behandlar framtida forskning. 

 

Målsättning för integrationsarbetet för deltagare och volontärer skilde sig åt på många olika 

sätt. Deltagare hade ett behov av att känna gemenskap med andra människor genom ökade 

språkkunskaper. Deltagare beskriver också betydelsen av att få ha rollen som hjälpare i vissa 

situationer samt att minska ett motstånd i kommunikationen med svenskar genom möjligheten 

att fördjupa sina språkkunskaper. Att uppnå social gemenskap på samhällsnivå uttrycktes också 

som mål av en deltagare genom att migranter och infödda tillsammans får en förståelse för 

varandra. Målbilden hos deltagarna innefattade både personliga och samhälleliga mål. 

Volontärers målsättning var att skapa en mötesplats och förutsättningar för integration genom 

en process där migranter gavs ökade kunskaper om det svenska samhället och språket snarare 

än i ett ömsesidigt givande och tagande. Målet med integrationsarbetet var att driva en 

verksamhet inom givna resurser. Organisationen styrde mycket i hur det praktiska arbetet kunde 

utformas och volontärerna kände möjligen en viss maktlöshet i sin roll som hjälpare. De största 

skillnaderna som upptäckts är synen på integrationsprocessen som av deltagare innefattas av 

två parter, medan volontärer ser det som främst migranten som genomgår en 

förändringsprocess. Volontärer såg organisationens målsättning med verksamheten som 

stundvis osäker utifrån ledningsbeslut, medan deltagarna främst hade målbilder utifrån den 

praktiska verksamheten och jämförde andra liknande verksamheter med varandra och hur 

integrationsarbetet kunde förändras genom migranters engagemang och insatser som behövdes 

ur deras synvinkel. Nedan redogörs resultat och slutsatser angående viktiga faktorer. 

 

Vad som ansågs vara viktiga faktorer i integrationsarbete skilde sig mellan deltagare och 

arrangörer. Deltagare såg faktorer som möjlighet till gemenskap med andra, hur stort 

handlingsutrymme som volontären ansåg sig ha i verksamheten samt hur den praktiskt 

utformades. Deltagare hade också ett behov av att inte känna sig misstänkliggjorda som person. 

Deltagare ser antalet migranter närvarande på språkcaféet som en viktig faktor och att det inte 

främst ska vara volontärer som medverkar. Det är för dem viktigt att få träffa landsmän och få 

känna tillhörighet i etnisk eller social kategori. För volontärer är viktiga faktorer att kunna 

erbjuda en plats där migranter kan träffas och lära sig av infödda svenskar. Det behovsbaserade 
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arbetssättet legitimerar handlingar, men bortser från att språkcaféet skiljer sig från yrkesarbete 

genom sin betoning på frivillighet. Språkcaféet hade från början en kommunikation med 

deltagarna i större grupper, vilket idag tagits bort till fördel för ett individuellt möte med 

migranter. Men integrationsprocessen hade enligt forskning förbättrats om mötet även sker som 

ett utbyte av kunskaper mellan volontärer och migranter. Skillnaden mellan deltagares och 

arrangörers syn på viktiga faktorer ligger i att deltagare ser möjligheten till gemenskap med inte 

bara volontärer utan också andra deltagare som relevant. Vidare redogörs resultat och slutsatser 

angående konsekvenser. 

 

Konsekvenser av integrationsarbete är enligt deltagare en känsla av att vara behövd. En annan 

aspekt är att utöka det sociala nätverket och att kunskaper då kan utbytas mellan individer som 

annars inte hade träffats. Deltagare ser också språkcaféet som något som kan hjälpa med att få 

tillgång till viktig samhällsservice för de deltagare som är nyanlända till landet. Volontärer ser 

konsekvenser som gemenskapshetskänsla för dem personligen och att bli väl mottagen av 

organisationen. Samtidigt kan volontärarbetet vara frustrerande och resultera i stress på grund 

av känslor av otillräcklighet i arbetet. En annan konsekvens är känslan av att volontären gjort 

nytta och att arbetet är givande. Skillnaderna mellan deltagares och arrangörers synsätt på 

möjliga konsekvenser ligger i att volontärer ibland får stressreaktioner som resultat vilket inte 

deltagarna såg som konsekvens. Båda parter uttrycker känslan av gemenskap och 

kunskapsökning för deltagarna. Volontärernas syn på kunskapsökningen beskrevs dock i 

samband med migranters kunskapsmål och i mindre utsträckning som ett eget lärande. Nedan 

redogörs för resultat och slutsatser angående kontextens betydelse. 

 

Språkcaféet sett i sitt religiösa sammanhang ses av en deltagare som en positiv kraft i samhället 

som lockar till sig bra människor. Det gör också att verksamheten särskiljer sig från andra typer 

av språkcaféer som inte drivs i kyrkans regi. Att erkänna betydelsen av sammanhanget som 

integrationsarbetet sker i borde ge en slags stabilitet för deltagarna som inte ursprungligen haft 

sitt sammanhang i Sverige. Volontärerna som var mer tveksamma till att sammanhanget spelade 

roll för integrationsarbetet hade båda arbetat länge inom området och kanske blivit påverkade 

av andra synsätt, att det helt enkelt var ett substitut till arbete, med de fördelar och nackdelar 

det ger. Volontären som nyss börjat sitt integrationsarbete hade sökt sig till verksamheten 

utifrån en känsla av att hon behövde det specifika mervärde som Svenska kyrkan kan erbjuda.  
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Vidare kan interaktionen på språkcaféet kan ses utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. Det är ett 

givet återkommande sammanhang som erbjuds deltagarna. Volontärerna har initialt en ledande 

roll, men efter hand kan diskrepanta roller uppstå runt borden. Som arrangör av språkcafé är 

det viktigt att reflektera över de dilemman som uppstår i verksamheten. Det är inte självklart 

att de normer och värderingar som råder i det svenska samhället bör informeras om på samma 

sätt för alla deltagare. Det finns maktaspekter att ta hänsyn till både i form av den sociala rollen 

och det sammanhang den utspelas i. Deltagarna vid språkcaféet har som hjälpsökande alltid ett 

underläge ur ett maktperspektiv, men ur ett dramaturgiskt perspektiv skulle rollfördelningen 

och de handlingsmönster som spelas upp kunna förändras. Kanske skulle deltagarna kunna 

spela huvudrollen i ett framträdande i den främre regionen. Det hade sannolikt ökat självkänslan 

och maktkänslan för dem som behöver det mest. 

 

Framtida forskning 

Framtida forskning skulle kunna handla om att öka kunskapen om hur ideell verksamhet och 

volontärarbete påverkar migranters möjligheter till integration på lång sikt genom att använda 

sig av en longitudinell studie. En ökad vetenskaplig teori inom området hade underlättat för att 

hitta praktiska lösningsmodeller för hur arbetet med integrationsfrågor bör se ut för att ge önskat 

resultat. 
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Bilaga 1: Intervjuguide deltagare språkcafé 
 

Inledande frågor 

 

Vill du berätta lite kort om dig själv?  

Vad gjorde att du sökte dig till språkcaféverksamheten? 

 

Målen för deltagande inom verksamheten 

 

Vilka områden vill du få ökad kunskap inom? 

Vilka mål har du på kort sikt? 

Vilka mål har du på lång sikt? 

Finns det andra mål som du tror är vanligt förekommande? 

 

Viktigaste faktorerna för deltagande i verksamheten 

 

Vilka var största anledningarna till att du valde att gå till just det här caféet? 

Vad skiljer detta café från andra liknande caféer? 

Vad hade kunnat förbättras med verksamheten? 

 

Konsekvenser av deltagande i verksamheten 

 

På vilket sätt har din kunskap ökat efter att besökt caféet? 

Kan du se andra konsekvenser förutom språkförbättring? 

Vilka konsekvenser tycker du att språkcaféet har på området? 
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Bilaga 2: Intervjuguide volontärer språkcafé 
 

Inledande frågor 

 

Vill du berätta lite kort om dig själv?  

Vilken är din roll på språkcaféet? 

 

Målen inom verksamheten 

 

Vad är ett språkcafé för dig? 

Vad ser du som långsiktiga mål med språkcaféet? 

Vad ser du som kortsiktiga mål med språkcaféet? 

Har målsättningen med verksamheten förändrats över tid? 

 

Viktigaste faktorerna för deltagande i verksamheten 

 

Vad tror du är de viktigaste anledningarna till att människor deltar i verksamheten? 

Är deltagarna på caféet även aktiva i kyrkans övriga verksamhet? 

Finns det något som hade kunnat ge fler deltagare till verksamheten? 

 

Konsekvenser av deltagande i verksamheten 

 

Vilken effekt tror du språkcaféverksamheten har på området i stort? 

Har du sett konkret förändring kopplad till verksamheten? 

Vilken effekt tror du språkcaféverksamheten har för deltagarna? 

Vilken effekt har språkcaféet för dig som volontär i ditt praktiska arbete? 
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Socialhögskolan, Lunds universitet 

Student: Josefine Erlandsson  
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Hej! 

 

Jag är socionomstudent på Lunds universitet och skriver just nu min C-uppsats inom 

integrationsarbete. Mitt intresseområde är hur civilsamhället bidrar på området och då särskilt 

Svenska kyrkan. För att precisera syftet har jag valt just språkcaféverksamheten inom Lund.  

För att uppnå syftet behöver jag få tillgång till språkcafé, deltagare och arrangörer. Deltagandet 

i studien är frivilligt och inga namn kommer att framgå i uppsatsen. Man kan när som helst 

välja att avbryta eller ta tillbaka sin medverkan i studien. Materialet kommer också 

anonymiseras på så vis att detaljer som kan leda till igenkänning utesluts. Intervjuerna kommer 

att spelas in och transkriberas av mig. Efter att analysen av materialet är klar kommer allt 

inspelat och transkriberat material makuleras. Det är bara jag och min handledare som får 

tillgång till materialet. Om det uppstår frågor är det fritt att även kontakta henne. Den 

färdigställda uppsatsen kommer att vara offentlig. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Josefine Erlandsson 

 

 

 

 

 


