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Utvärdering av Café Multilingua 
Höstterminen 2012 

 

Organisation 
Från och med höstterminen 2012 går Café Multilingua under Humanistiska och 

Teologiska studentkåren och utgör det Studiesociala utskottet. Efter val av kårfullmäktige 

5 september 2012 består utskottet av ordförande Elin Ekelund, utskottsledamöterna Laura 

Kokki (huvudansvarig för caféverksamheten), Scott Sutherland, Natascia Bernadi, 

Federica Antonella Sala, Arne Ingemansson, Vasco Costa, Hanna Bergenholtz och 

William Bendt. Nils Öster, Aurora Novella Luna, Sandra Ismagilova och Pablo Peña är 

aktivt ansvariga medlemmar.  
 

Varje månad äger ett utskottsmöte rum där ordförande och ledamöter samlas för att 

överblicka verksamheten samt planera den kommande månadens aktiviteter. På så vis ges 

snabb feedback på caféverksamheten och möjlighet till inflytande och synpunkter från 

ledamöternas sida. Det Studiesociala utskottets möten finansieras via kåren och en fast 

summa som kåren ger för utskottsverksamhet. 
 

Syfte med Café Multilingua 
Grundidén med verksamheten är att erbjuda en öppen mötesplats där studenter kan öva 

och utveckla sina språkkunskaper som ett informellt komplement till exempelvis 

språkkurser vid universitetet. Tyngdpunkten ligger främst vid den språkliga 

kommunikationen men samtidigt tar studenterna del av det kulturella utbyte som mötet 

med studenter från olika delar av världen ger. Många värdefulla kontakter knyts och 

deltagarna upplever att stämningen på caféet är avslappnad och spontan.  
 

Verksamhet 
Tack vare finansieringen vi sökte, samt att caféet nu drivs genom kåren, kan vi arrangera 

språkcaféet varje vecka precis som tidigare. Det Studiesociala utskottets tolv ledamöter 

samt ordförande jobbar med att strukturera, planera och organisera Café Multilingua. 

Varje vecka har tre till fyra av utskottets medlemmar huvudansvaret för själva 

caféaktiviteten, de köper in och förbereder fika, ordnar bord och stolar i lokalen, 

välkomnar deltagare och håller ordning under caféet. Under höstterminen anordnades ett 
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café varje onsdag mellan klockan 17-19, då huvudsakligen i Absalon i Språk- och 

litteraturcentrum. 

 

Under de fyra senaste caféerna under höstterminen lät vi deltagare fylla i en blankett med 

uppgifter såsom fakultetstillhörighet, talat språk samt om man är internationell eller 

svensk student. Enligt enkäterna deltar ca 60 – 80 studenter varje vecka, då är ungefär 50 

% utbytesstudenter och 50 % svenska. Cirka hälften av dem som deltar studerar på SOL, 

övriga på andra fakulteter. 
 

Ekonomi 
Av de 15000 kr vi sökte (7500 kr från Internationella Kontoret på HT-fakulteterna 

respektive 7500 kr från International Desk) användes under förra höstterminen 5784 

kronor för de elva veckor som caféets finansiering gick via dessa medel. De första 3 

veckorna finansierades av Internationella Kontoret på SOL och är inte inräknade i 

summan. Internationella Kontoret köpte även in kaffekokare och vattenkokare i början av 

terminen, som de lånar oss tillsvidare. I snitt har det gått åt 525 kr varje vecka för kakor, 

kaffe och te. Detta köps in på ICA Clemenstorget i Lund. Se bifogad fil. 
 

Tanken var att lägga en del av pengarna vi sökte på marknadsföring. Utöver att vi finns 

på HTS hemsida samt har en egen facebook-grupp ville vi trycka upp nya affischer samt 

mindre informationsblad. Tyvärr blev inga affischer utskrivna under höstterminen, men 

vi räknar med att avvara en summa av återstående pengar på marknadsföring i samband 

med uppstarten under vårterminen.  
 

De aktiviteter som vi lade extra pengar på under höstterminen var två temacaféer - 

Halloween och Julfest. Det köptes in material till bordsdekorationer samt generöst med 

fika som passade temat (exempelvis glögg till Julfesten). 

 

I det hela taget är vi mycket nöjda med samarbetet med kåren. Vi hoppas att café 

Multilingua, som är ett lyckat koncept och en mycket uppskattad verksamhet på SOL och 

som drivs med relativt små medel, ska kunna fortsätta hållas även i framtiden. Vår 

målsättning inför vårterminen 2013 är att nå fler berörda studenter via marknadsföring 

och information samt att arbeta för att göra verksamhetens upplägg så hållbart som 

möjligt. 
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Komplettering 2013-03-13 

Reflektion över besöksantal och önskade förändringar av konceptet 
 

Angående besöksantalet har det nyligen skett en stor ökning av antalet deltagare - över 
hundra de senaste tre-fyra veckorna. På gott och ont, detta tyder på ett ökat intresse för 
caféet och också bättre marknadsföring från vår sida. Vad vi saknar är en större lokal, att 
folk måste trängas är naturligtvis inte optimalt. Det betyder ju också att utgifterna till 
inköp blir större. 
 
Nästa år kommer verksamheten förmodligen inte utgå från det Studiesociala utskottet, 
utan stå som fristående verksamhet och bilda ett eget utskott i kåren. Vi ser det som något 
positivt och ska idag utlysa posterna inför nästa år, alltså få tag på studenter som kan 
fortsätta driva caféet. För övrigt ser vi gärna att konceptet fortlöper som tidigare och att 
det blir en etablerad del av kårens verksamhet. 
 
 

 
 

Elin Ekelund, ordförande Studiesociala Utskottet 

Laura Kokki, huvudansvarig för Café Multilingua 


