
Språkvän och 
Föreningsmatchning
Integration i praktiken och via gemensamma intressen



Språkvän, flyktingguide, fadder, mentor eller kompis. Namnen skiftar från 
kommun till kommun men syftet är detsamma: att bygga broar mellan 

människor med olika bakgrund och att mötas över kulturgränserna.

Vad är Språkvän?
Är du ny i Sverige och vill ha en språkvän som 
kan lära dig mer om Sverige och det svenska 
språket? Vägen till integration i Strängnäs går 
genom de som bor här och genom personliga 
möten. Därför erbjuder vi nyanlända/flykt
ingar och etablerade i Strängnäs kontakt med 
en språkvän vilket är ett sätt att umgås över 
gränserna och bygga broar mellan människor.

Att få en Språkvän möjliggör kontakten med 
svenskar och det svenska samhället, samt 

ökar kun skapen om svenska traditioner, den 
svenska kulturen och språket. Nyanlända får 
kontakter med etablerade personer i Sverige så 
att deras vardag underlättas, de lär sig svenska 
snabbare och får förståelse för sociala koder.

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att 
hjälpa en person med utländsk bakgrund att få 
en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som 
du lär känna en ny kultur. Som Språkvän en
gagerar du dig frivilligt och oavlönat med att 
guida, välkomna och språkträna nyanlända.
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Språkvän – Integration i praktiken



Vad syftar Språkvän till?
Målet med Språkvän är att underlätta en social 
integration för nyanlända och skapa genuina 
möten mellan människor. Det är ett sätt att 
bygga broar mellan människor, förebygga 
fördomar och bidra till att skapa ett samhälle 
där alla kan känna sig inkluderade.
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Vem kan få en Språkvän?
Du som relativt nyligen har invandrat 
till Sverige kan anmäla dig för att träffa 
en Språkvän. Det krävs endast att du 
kan lite svenska och vill vara aktiv och 
engagerad i en personlig kontakt.

Vem kan bli Språkvän?
Du som är etablerad i samhället och 
kan språket, infödd svensk eller med 
invandrarbakgrund, och vill göra en  
frivillig insats på fritiden kan bli Språk
vän. Du kan vara en person, en familj, 
en grupp, ett företag eller en förening.



Strängnäs föreningsliv är rikt och föreningar välkomnar nyanlända i 
sin verksamhet. Behovet av en meningsfull fritid och sociala kontakter 
är en viktig pusselbit för många nyanlända för att snabbt komma in i 

samhället och utveckla språket.

Föreningsmatchning
Att träffas kring ett gemensamt intresse är 
givande för de flesta av oss. Extra givande för 
de människor som nyligen kommit till Sverige 
och Strängnäs.
 
Här spelar föreningslivet en stor roll, eftersom 
ni kan erbjuda en naturlig väg in i det svenska 
samhället. Det är dessutom ett gyllene tillfälle 
för er att hitta nya stjärnor, ledare, medlemmar 
och volontärer.

För att göra det enklare för föreningar och 
nyanlända att hitta varandra har Strängnäs 
kommun skapat en ny möjlighet  Förenings
matchning. Den nyanlände registrerar sig 
som intresserad av en särskild förening eller 
aktivitet och matchas mot de föreningar som 
anmält sitt intresse. Enkelt, eller hur!

Hur går det till?
Du anmäler dig som individ eller som en för
ening till kommunens Integrationsamordnare 
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Föreningsmatchning – Integration 
via gemensamma intressen



genom att ringa eller sms:a på 073078 98 93 
eller maila sermon.shaba@strangnas.se.
Efter anmält intresse letar vi upp en match
ning till dig som person eller förening, vi 
 ordnar tillsammans ett möte på förenings
lokaler och därefter får du möjlighet till delta
gande eller utökat engagemang i en förening.
 
Som lokal förening får ni in nya deltagare till 
era aktiviteter och kanske hittar ni nya ledare, 
medlemmar eller volontärer.
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Utveckling av Språkvän 
Det nya projektet föreningsmatchning är 
en utveckling av Språkvän där nyanlända 
och etablerade matchas ihop. Grund
principen för det nya samarbetet är 
densamma, men istället för att enbart 
matcha individer med varandra så sker 
detta nu också med föreningar.

Alla är välkomna!
Föreningsmatchning har fokus på ny
anlända men ALLA är välkomna! 



”Jag skulle inte säga 
att vi är språkvänner 
längre – vi är vänner 
på riktigt.”
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Varför sökte du till Språkvän?
– Jag såg information om språkvän när jag 
studerade på SFI för ungefär ett år sedan och 
tänkte att ”jag måste prova”. Eftersom jag 
inte kände någon annan portugisisk person i 
Strängnäs, och ville lära känna nya personer, 
så tänkte jag att det var en bra idé. Efter kon
takt med Strängnäs kommun så fick jag hjälp 
att hitta en språkvän, Marie.

Hur ofta träffas ni och vad gör ni då?
– Ungefär en gång i veckan. Ibland mer och 
ibland mindre. I början när vi lärde känna 
varandra var vi ofta på biblioteket eller något 
kafé. Nu umgås våra familjer med varandra 
och vi brukar till exempel laga mat, gå på pro
menader, lyssna på musik eller hitta på andra 

roliga saker. Jag och min familj har verkligen 
haft tur i mötet med Marie och hennes familj 
eftersom vår kemi går så bra ihop. Jag skulle 
inte säga att vi är språkvänner längre – vi är 
vänner på riktigt.

Vad betyder träffarna med Marie  
för dig och din familj?
– Eftersom det var svårt för mig att träffa 
nya personer när vi flyttade hit så var mötet 
 genom Språkvän en gåva till mig och min 
familj. Vi förväntade oss inte att vi skulle bli så 
bra vänner eller få så mycket hjälp av Marie.  
Eftersom jag känner en så stark vänskap kän
ner jag att jag kan öppna upp mig lättare och 
prata om personliga saker. Vi har ett utbyte där 
båda familjerna pratar om och visar sin kultur 
och traditioner. Det är väldigt berikande.

Dulce Mota
Dulce (till höger) kommer från Portugal 
och flyttade till Sverige för 1,5 år sedan 
tillsammans med sin man och två barn.
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Vad har du för tips till personer som 
vill göra samma resa som du?
– Försök hitta en språkvän. Ibland tar det tid 
att hitta en person som är tillgänglig. Men 
om möjligheten dyker upp så försök hitta en 
 person med empati och försök ha ett öppet 
hjärta och en öppen inställning. 

Stanna inte hemma. Försök utforska och lära 
dig. Gå till kaféer, ta promenader, gå på kon
serter och utforska stan. Prova nya saker och 
försök prata så mycket svenska som möjligt. 
Lär dig vad svenskar föredrar och försök 
 komma in i samhället så mycket som möjligt.

Varför blev du Språkvän?
– Jag är i en fas i livet som är ganska lugn. Jag 
har mitt arbete men inte några hemmavarande 
barn eller så mycket annat som upptar min tid. 
Därför tänkte jag att jag kanske kunde göra en 
insats. Integration är inte något som sker iso
lerat eller automatiskt. Man behöver själv vara 
aktiv men också få kontakt med svenskar, vil
ket kanske inte alltid är så lätt. Integration sker 
i samspel och genom det har jag själv fått nya 
spännande och berikande erfarenheter. Jag har 
exempelvis fått tänka till om hur och varför vi 
i Sverige firar vissa högtider, och hur vi ibland 
uttrycker oss språkligt. Det har varit en rolig 
utmaning att förklara för någon annan. 

Hur ser din relation med Dulce ut?
– Från början tänkte jag att det bara skulle 
bli promenader, fika osv. Men så har det inte 
blivit. Jag och min man har istället fått nya 
vänner och det har tillfört nytt umgänge och 
mycket skoj i vårt liv. Vi har släppt in familjen 
i vårt liv och de har generöst och öppenhjärt
ligt släppt in oss. Jag har fått ut väldigt mycket 
av kontakten – det är inte bara en kontakt utan 
en ömsesidig relation. Vi bjuder varandra på 
middagar, firar högtider och gör olika aktivi
teter tillsammans. Dulce och hennes familj har 
blivit viktiga personer för oss. 

Tips till framtida Språkvänner?
– Det är faktiskt bara att göra det! Det kan 
bli så otroligt roligt. Går man och tänker och 
funderar så gör det bara! Det kan bli jättebra 
och berika livet. Man får kunskaper om ett 
annat land och annan kultur eller bara vanliga 
goda vänner. 

Marie Kihlander
För ett år sedan blev Marie språk-
vän. Hon såg det som en möjlighet 
till att göra en konkret insats för 
integrationen i  Strängnäs. Idag är 
hon god vän med Dulce.



Du anmäler dig som individ eller som en före
ning till kommunens Integrationsamordnare 
genom att ringa eller sms:a på 073078 98 93 eller 
maila sermon.shaba@strangnas.se.

Efter anmält intresse letar vi upp en matchning 
till dig som person eller förening, vi ordnar 
tillsammans ett möte på föreningslokaler och 
därefter får du möjlighet till deltagande eller 
utökat engagemang i en förening.
 
Som lokal förening får ni in nya deltagare till 
era aktiviteter och kanske hittar ni nya ledare, 
medlemmar eller volontärer.

Hur går det till? 

•  Personer med utländsk bakgrund 
som vill delta i aktiviteter i det 
 lokala föreningslivet i Strängnäs.

•  Lokala svenska föreningar som är 
villiga att välkomna nya del tagare 
och låta dem ta del av utbudet och 
få stöd i detta. 

Vem riktar vi oss till? 

Språkvän i Strängnäs

 @sprakvanistrangnas

Kontakt 

Sermon Shaba 

E-post: sermon.shaba@strangnas.se
Telefon: 0152–296 36 alt. 073–078 98 93

Nygatan 10
645 80 Strängnäs 
www.strangnas.se


