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Sammanfattning  

Människor har ett behov av delaktighet i sociala sammanhang, att ha meningsfulla relationer 

till andra individer. Detta är en förutsättning för ett gott socialt välbefinnande. Den här studien 

undersöker ifall internetcafeér kan ha betydelse för det sociala välbefinnandet hos individer. 

Datainsamlingen gjordes genom observationer, intervju samt fokusgruppdiskussioner. Datan 

analyserades enligt etnografisk metodansats med induktiv kvalitativ innehållsanalys, vilket 

resulterade i indelningen i kategorier som på olika sätt berör det sociala välbefinnandet. 

Resultatet från den här studien visar att internetcafeér har positiv betydelse för det sociala 

välbefinnande hos vissa individer. Slutsatsen är att internetcaféer kunna fungera som en 

hälsopedagogisk arena för främjandet av detta välbefinnande. 
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Introduktion 

Young Lee et. al, (2008) menar att socialt deltagande bidrar till en bättre mental hälsa och 

anses vara en viktig komponent för livskvalitet. Det sociala deltagande menar Young Lee et. 

al, (2008) kan ha en så stor inverkan på vår hälsa att det till och med är behjälpligt mot svåra 

samt kroniska sjukdomar. Socialt deltagande definieras här som att individer deltar i formella 

eller informella gruppaktiviteter likväl som andra sociala aktiviteter tillsammans med andra 

individer. 

 

Kazemi (2009) beskriver socialt välbefinnande som ett brett begrepp innefattande flera 

dimensioner. Vidare beskriver han det sociala välbefinnande som bestående av fem 

dimensioner: social integration, social acceptans, socialt bidrag, socialt förverkligande och 

socialt sammanhang. En upplevelse av social integration handlar om huruvida individen 

känner tillhörighet, att ha något gemensamt med andra är det centrala i denna dimension. Det 

handlar om att ingå i något kollektivt, det vill säga om icke utanförskap. Social acceptans 

handlar om att känna tillit till andra, men även om att få känna sig bekräftad av andra. När en 

individ får känna att denne är bekräftad så ökar dennes förmåga till att lita på andra och när vi 

människor litar på varandra känns det bra och vi slipper känna oss ensamma. Socialt 

bidragande handlar mycket om hur en individ ser på sig själv och sina insatser. Kan individen 

känna att denne håller måttet i jämförelse med andra och deras insatser så uppstår 

välbefinnande. Socialt förverkligande handlar om att individen får möjlighet att utnyttja sin 

fulla potential, att denne ställs inför nya utmaningar och förändringar. Men samtidigt att detta 

inte blir för övermäktigt så att individen blir utbränd. Socialt sammanhang handlar om att 

individen kan känna att denna förstår sig på andra och sin omgivning. Det handlar om 

begriplighet och meningsfullhet. Förståelse och förutsägbarhet ger känsla av mening samt 

kontroll vilket behövs för vårt grundläggande behov av trygghet. Samtliga av dessa 

dimensioner av det sociala välbefinnandet hänger samman och är viktiga för vår sociala hälsa 

(Kazemi, 2009). 

 

Przybylski (2014) definition av social hälsa handlar även om social förmåga, förmågan att 

kunna ta kontakt, vidareutveckla och bibehålla sociala relationer samt att konfliktfritt kunna 

avsluta de relationer man inte vill ha. Människan är en social varelse som är beroende av 

sociala relationer med andra individer för sitt mentala välbefinnande och en god hälsa. 

Möjligheten till ett socialt deltagande har stor betydelse för vår livskvalitet och avsaknaden av 
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detta, att till exempel hamna i ett utanförskap där individer förnekas sociala relationer kan få 

allvarliga konsekvenser till och med för vår fysiska hälsa (Young Lee et. al, 2008). 

 

Det mest förekommande särskiljandet av Socialt välbefinnande inom litteraturen är den som 

är mellan hedoniskt eller emotionellt välbefinnande och eudaimoniskt som potential relaterat 

välbefinnande. Det hedoniska eller emotionella välbefinnandet, handlar om en lycka och 

tillfredställelse, medan det potentialrelaterade välbefinnandet syftar till en uppfattning hos 

individen om vart denne befinner sig i livet och om huruvida prestationer denne hittills 

åstadkommit motsvarar dess potential. Enligt hedonistiskt perspektiv så handlar 

välbefinnande om livstillfredställelse, positiv affekt som till exempel glädje och avsaknaden 

av negativ affekt som till exempel sorg. Utifrån detta perspektiv handlar välbefinnande om att 

söka njutning och undvika elände. Det eudaimoniska perspektivet handlar mer om 

självförverkligande liknande de tankar som Abraham Maslow (1908-1970) har om sin 

behovstrappa (Kazemi, 2009). 

I samhället finns det olika former av sociala praktiker eller liknande dit människor kan bege 

sig som privatpersoner för att träffa andra kanske likasinnade individer, som de kan umgås 

med och få deltaga i ett socialt sammanhang. Dessa sociala praktiker kan kanske bidra till att 

förebygga utanförskap för vissa individer i samhället samt även bidra till sådant som kan 

förbättra det sociala välbefinnandet hos dessa individer. Det behövs flera olika former av 

sådana här platser för att kunna täcka så många olika behov hos olika grupper av människor 

som möjligt, alltså olika typer av individer med olika intressen. 

Jag vill undersöka ifall deltagande i aktiviteter på internetcafe´kan fungera som en 

hälsopedagogisk arena och vad den kan ha för betydelse för det sociala välbefinnandet. 

Internetcafés har enligt vissa tidigare gjorda studier i ämnet utförda av bland annat Teng och 

Chen (2014) samt Gürol och Sevindik (2007) visat sig kunna fungera som sådana praktiker, 

dit människor går för att umgås och för att få delta i ett socialt sammanhang. 

Den här studien vill undersöka ifall internetcafé i Sverige kan fungera som en lämplig arena 

för social delaktighet samt hur det kan påverka individers sociala välbefinnande. Studien 

inriktar sig bland annat på observation av ett internetcafé i södra Sverige. Ett större café som 

huvudsakligen marknadsför sig som spelcafé, då spel är deras främsta varumärke. 

Undersökningen avser dock internetcaféer generellt då informanterna i den här studien är 

kunder på flera olika internetcafén runt om i sverige.  
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Syfte  

Syftet är att belysa det sociala deltagandet på Internetcafé som en hälsopedagogisk arena och 

ifall deltagande på internetcafé kan ha betydelse för det sociala välbefinnandet hos individer. 

Frågeställningar  

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande kan erhållas genom deltagande i aktiviteter 

på internetcafé?  

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande blir synligt vid deltagande på internetcafé? 

 

Bakgrund  

På grund av de höga internetavgifterna via uppkoppling från hemmet och bristen på tillgång 

till datorer för många med låg socioekonomisk bakgrund, öppnades 1994 det första 

internetcaféet i England av Eva Pascoe och Gene Tear, för att erbjuda allmänheten tillgång till 

internet. Efter det spred sig internetcaféer över hela världen, först i de större städerna men 

sedan också vidare ut till småstäderna och landsbygderna. De största internetcaféerna kallades 

Easy Everything och hade upp till så många som upp till 800 datorer som erbjöd service för 

7500 kunder per dag. Enligt undersökning utförd 1999 som omfattade 125 länder, visade det 

sig att det fanns inte mindre än 2498 internetcafé världen över (Gürol & Sevindik, 2007). 

Studien Bridging the dual digital divide: A local Net and an IT-café in Sweden (Ferlander och 

Timms, 2006) kom de fram till att under 2003 var det på ett internet café 20 individer varje 

dag under studiens gång som använde internetcaféet, 4000 årliga användare. Utifrån en studie 

från universitet i Oslo var internetcafé en stort nöje bland unga kineser från only-child 

generationen (Fengshu, 2009). Detta menar Fengshu (2009) är anledningen till att de 

kinesiska ungdomarna gick till internetcaféer är friheten som det innebär att komma hemifrån 

där ofta användandet av datorer var begränsat av föräldrarna. Fengshu (2009) beskrev att hur 

populära internetcaféer var varierade väldigt mycket beroende på vilket café man studerade. 

Kännetecknande för de caféerna som var till för spelande var att de hade de en mer en 

återkommande grupp människor, medan om det sågs till hur internetcaféerna såg ut innan 

dataspelen tog fart så varierade kunderna mer. De internetcafén som finns idag erbjuder både 

det som fanns för några år sen och spelmöjligheterna som finns idag. Detta har i sin tur skapat 

en plats som uppmuntrar ungdomar och yngre vuxna att umgås på. 



Högskolan i Halmstad                                                                                                                     Examinator: Jeanette Sjöberg 

Box 823 

301 16 Halmstad 

5 
 

Teoretisk referensram  

Människan är en social varelse  

Vi människor är gruppvarelser. Grupper är en naturlig del av livet och kanske den viktigaste 

formen av personligt och socialt stöd vi har. Den lilla gruppen är även den livsform som kan 

bidra till den största tillfredställelsen för oss människor (Nilsson, 2009). Att ha en grupp att 

tillhöra är viktigt för att känna gemenskap, meningsfullhet och att få vara delaktig i ett socialt 

sammanhang. Det är i gruppen som vi kan få positiva självspeglingar från andra som kan 

skapa en god självkänsla. Gruppen kan få människor att känna sig bekräftade och accepterade. 

Många svåra avvikare som inte har någon grupptillhörighet blir svältfödda på allt detta viket 

resulterar i en dåligt rotad självbild och ett svagt självförtroende (Nilsson, 2009). Att ha 

grupper att tillhöra skapar sociala relationer till andra människor. Angelöw och Jonsson 

(2000) menar att sociala relationer är den största anledningen till människors lycka och att 

lycka ger en bättre hälsa och vise versa. 

Lärande genom deltagande i sociala praktiker  

Lave och Wengers (1991) teori om Legitimate peripheral participation (LPP) innebär att 

människors lärande utvecklas genom deltagande i olika sociala praktiker. Med detta synsätt 

menas att yttre (peripheral) deltagande indikerar att det finns olika grad av 

deltagande/engagemang i praktiken, som är beroende på vilken position individen har i, eller 

hur denne ingår i denna. Detta blir en del av den lärande utvecklingen som förändras i 

efterhand genom deltagandet, för att kunna utvecklas till ett fullt deltagande genom 

förvärvade kunskaper inom den sociala praktiken. Ett exempel på LPP är olika former av 

lärlingskap, där novisen i början får betrakta, för att sedan ta sig an lättare uppgifter och med 

tiden om kunskaperna ökar kan mer avancerade uppgifter bli aktuella, för att sedan omvandla 

lärlingen till en fullärd (Lave & Wenger, 1991). LPP har ett starkt samband med teorier om 

Communities of practice (COP) som beskriver lärande som situerat i sociala praktiker istället 

för förändringar i individers sätt att tänka och deras tankestruktur. COP innebär att människor 

med gemensamma intressen som arbetar mot ett mål hela tiden lär av varandra genom 

deltagandet i communities (Granberg & Ohlsson, 2009. Genom deltagande i internetcafé som 

en social arena kan individer utveckla sina sociala färdigheter genom umgänget med 

likasinnade andra. Detta kan bidra till ett ökat socialt välbefinnande och därmed en förbättrad 

hälsa. Ett internetcafe´är en social praktik som många andra, där det som Säljö (2010) 
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beskriver hur lärande och utveckling sker genom deltagande. Vi lär sig ofrånkomligt hela 

tiden då vi deltar i sociala praktiker i umgänget med andra individer, genom att man delar 

erfarenheter med varandra (Säljö, 2010) På ett internetcafe´kan individer genom sitt 

deltagande lära sig om datorer och internet av de mer erfarna deltagarna. Det blir möjligt att 

utveckla sociala färdigheter samt att man genom umgänget med de andra besökarna får ta del 

av erfarenhet och ett lärande som inte har något med själva cafésmiljön att göra. Lärande i sig 

är utvecklande vilket främjar vårt välbefinnande och därmed vår hälsa (Granberg & Ohlsson, 

2009), (Hanson, 2004). Internet i sig erbjuder även ett flertal sociala praktiker, vilka kan 

fungera likt COP, som erbjuder stora möjligheter för lärande genom online interaktioner och 

socialt deltagande med individer från världens alla hörn. 

Ett sociokulturellt perpektiv på lärande  

Enligt Säljö (2010) är lärande ett inslag i alla mänskliga aktiviteter. Så fort vi människor 

interagerar genom samtal, handling eller är med om någonting, finns det en möjlighet att vi 

från detta har med oss kunskap som vi kommer att återanvända vid ett annat tillfälle. Lärandet 

sker hela tiden i vår vardag, som för att citera Dewey “The very process of living together 

educates” (Säljö, 2010). Lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv har enligt mig stora likheter 

med Lave och Wengers (1991) Situated learning och COP, då det handlar om hur individer lär 

och utvecklas genom deltagande i kulturella aktiviteter samt användningen av de redskap som 

innefattas i kulturen (Säljö, 2010). Deltagandet i aktiviteter på internetcafé kan skapa 

möjlighet för lärandet och utvecklingen av individer. Utveckling av sociala färdigheter och 

även annat lärande är främjande för det sociala förverkligandet vilket är en dimension av den 

Sociala hälsan som handlar om att en individ kan känna att den ställs inför nya utmaningar 

och får utvecklas (Kazemi, 2009). Då studien avser att studera ifall social hälsa kan utvecklas 

på internetcaféer, så blir då även se till ifall lärande kan ske här aktuellt. Då lärande bidrar till 

utveckling, bidrar det även till främjande av den sociala hälsan. 

 

KASAM  

Begreppet Kasam som myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994) en ledande företrädare 

inom den medicinska sociologin Kasam står för känsla av sammanhang (Sense of Coherense 

på engelska eller SOC). Antonovsky valde att utgå från friskfaktorer, det vill säga ett 

salutogent perspektiv. Han frågade sig vilka motståndsresurser det är som agör hur väl vissa 
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människor hanterar kriser och svårigheter, samt hur det kommer sig att en del gör det bättre än 

andra(. Enligt Antonovsky har alla Kasam och det är styrkan på denna som avgör hur väl vi 

hanterar kris och motgångar i våra liv (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) beskrev hur 

Kasam var bestående av tre olika delar. Vilka är upplevelsen av begriplighet, hanterbarhet 

samt den mest betydelsefulla delkomponenten meningsfullhet. 

 

Begripligheten handlar om förmågan att bedöma sin situation samt att förstå varför saker och 

ting är på det viset som de är. Att individer kan känna att den information och de intryck de 

får är förnuftsmässigt gripbara, har struktur och är förutsägbara (Antovsky, 2005). 

Begripligheten är också avgörande för hur väl vi hanterar svårigheter på så vis att om vi 

upplever världen som kaotisk eller osammanhängande så får vi med stor sannolikhet en del 

svårigheter med att hantera våran situation (Antonovsky, 2005). Hanterbarheten handlar om 

huruvida individer kan få känna att de har resurser att hantera olika krav som ställs på dem. 

Antingen genom att de själva har resurserna eller genom den hjälp de kan få genom andra 

(Antonovsky ,2005). Stark hanterbarhet innebar enligt Antonovsky (2005) att istället för att 

individen känner sig som ett passivt offer för stora och små katastrofer så känner denne att det 

går att hålla i rodret så det finns en lösning på situationen. 

 

Meningsfullheten är som Antonovsky (2005) beskrev det, Kasambegreppets 

motivationskomponent. Att vi känner meningsfullhet kan vara för en religiös tro någon vi 

tycker om eller en längtan efter något eller annat som är viktigt för oss (Antonovsky ,2005). 

Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullheten den starkaste och främst viktigaste av kasams 

tre komponenter, utan meningsfullhet så blir begripligheten och hanterbarheten antagligen 

ganska kortvarig. Precis som att den som upplever stark meningsfullhet och därmed 

ärmotiverad säkerligen kommer skaffa sig både den kunskap och de resurser som krävs för att 

hantera situationen. 

 

Tidigare forskning  

Socialt deltagande på Internetcafé  

Studier som bedrivits kring de sociala aspekterna av vistelse på intercafér, visar att dessa kan 

fungera som en plats individer kan bege sig för att umgås och socialisera (Teng & Chen 

,2014)(Gürol & Sevindik, 2007). De beskrivs ofta av kunderna som en plats där de kan få 
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uppleva känslan av frihet, gemenskap och jämlikhet samt där de kan vara för att ha roligt eller 

där det finns möjlighet till att koppla av, något som oftast inte kan erhållas på samma vis 

någon annanstans i besökarnas liv. Den betydelse som de tillskriver deras internetcaféer är 

nära relaterade till deras sociala-biografiska situationer som bara barn oftast upplever under 

höga förväntningar från föräldrarna och hård konkurrens. Internetcaféer en nödvändig plats av 

existentiella skäl. Denna bild står i stark kontrast till de stereotyper som finns kring dataspel 

samt övrig frekvent datoranvändning och de individer som brukar dessa medel. Internetcaféer 

beskrivs som en plats där de sitter en person ensam eller en plats där 50 personer spelar med 

varandra och är ett slagfält för konflikter (Teng & Chen ,2014). Detta i sin tur har lett till att 

det finns många förutfattade meningar om internetcafeér i allmänhet. Teng & Chens (2014) 

studie visar att näst intill varje person gick till internetcafét i sällskap med någon eller för att 

träffas där och ytterst få individer var ensamma. Detta tyder på att det finns andra orsaker till 

att kunderna vistas på internetcafeér än bara själva tillhandahållandet av internet och spel 

(Teng & Chen, 2014). 

 

Internet och socialt välbefinnande  

Internet är det senaste i raden av teknologiska genombrott för interpersonell kommunikation 

efterföljande telegrafen, telefonen, radio och televisionen. Det kombinerar stora fördelar som 

överbryggandet av stora avstånd med till exempel att kunna nå ut till en masspublik (Bargh & 

McKenna, 2004). Trots att det i en del media förekommit påståenden om att internet skulle 

göra sina användare deprimerade eller ensamma så har det enlligt Bargh och McKenna (2004) 

snarare visat sig kunna ha den raka motsatta effekten på sina användare. Genom främst e-post 

eller liknande har människor fått möjlighet att överbrygga problem som stora avstånd så att 

individer kan upprätthålla kontakten regelbundet och enkelt med sina nära. Möjligheten till 

anonymitet har visat sig uppmuntra individer att våga uttrycka sig. Individer kan hitta 

likasinnade som delar deras värderingar samt intressen och när de känner sig tillräckligt 

trygga med sina nya kontakter kan de ta relationerna till andra nivåer i verkliga livet som 

telefonkontakt och kanske vidare till verkliga möten. Som tagits upp tidigare är detta sådant 

som anonymitet kan bidra till människors mod att våga utrycka sig mer fritt än de skulle göra 

i fysiska situationer. Tyvärr är en baksida av det bland annat nätmobbing och trakaserier  

Det kan vara kränkande och mycket skadligt för de som utsätts för detta (Suler, 2005). 
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Datorspelande och hälsa  

Den allmänna diskussionen kring relationen mellan datorspelande och hälsa har dominerats av 

en fokus på de skadliga effekterna kring det individuella engagemanget i skärmbaserade 

underhållningsformer (Schott & Hodgetts, 2006). Datorspelande som exempel har ofta 

förknippats med ökade nivåer av aggressivitet samt våld, samtidigt som det påståtts ge 

försämring i akademisk prestation och socialt beteende (Schott & Hodgetts, 2006). Vidare har 

det också hävdats att mycket datorspelande innebär för mycket stillasittande som i sin tur 

leder till fetma. Även epileptiska anfall hos vissa individer sägs kunna utlösas av en del 

datorspel. Upprepande förslitningsskador är också det något som tagits upp i ämnet (Schott & 

Hodgetts, 2006). 

Schott och Hodgetts (2006) menar dock att existensen av det otaliga antal online spel som 

finns samt de off-line interaktioner som finns som relaterar till vissa spel, erbjuder möjligheter 

för individer relatera till andra på ett meningsfullt vis. Vidare så kan spelen ge delade rum 

som kan främja sociala interaktioner och på så vis skapa en känsla av tillhörighet samt 

delaktighet (Schott & Hodgetts, 2006).  

 

Enligt en undersökning utförd vid Oxfords universitet så kan måttligt datorspelande under en 

timma eller mindre om dagen göra barn och ungdomar bättre socialt anpassade jämfört med 

de som inte spelar alls. Gruppen med de som spelade tre timmar eller mer dagligen var sämst 

socialt välanpassade (Przybylski, 2014). Deltagarna i denna studie var barn 10-15 år gamla. 

De faktorer som undersöktes var livstillfredställelse, hur väl de kom överens med jämnåriga, 

sannolikheten till att de hjälpte någon i svårigheter och nivåer av hyperaktivitet samt 

ouppmärksamhet. Faktorerna kombinerades för att beskriva grader av psykologisk och social 

anpassning. Gruppen som spelade en timma eller mindre dagligen jämfördes med en grupp 

där barnen inte spelade alls och en grupp där de spelade tre timmar eller mer dagligen. 

Den barn som rapporterade högst livstillfredställelse och med högst nivåer av positiv sociala 

interaktioner var den grupp som spelade under en timma eller mindre dagligen. Gruppen var 

också de med minst emotionella besvär samt med lägst nivåer av hyperaktivitet (Przybylski, 

2014).  

 

Przybylski (2014) förklarar att det kan finnas flera orsaker till detta och menar att andra 

faktorer än datorspelande har större betydelse för barn och ungdomars och barns sociala samt 

psykologiska utveckling. 
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Mengel (2014) har i en studie även kommit fram till att barn och ungdomar som spelar 

datorspel utvecklas bättre socialt speciellt de som som spelar spel som uppmuntrar eller 

belönar samarbete. Han menar vidare att våldsamma spel ofta förknippade med 

aggressitivitet, ökad ångest, depression, anti socialt beteende och dålig självkänsla hos unga 

kvinnor. 

 

 

Syftet är att belysa det sociala deltagandet på Internetcafé som en hälsopedagogisk arena och 

ifall deltagande på internetcafé kan ha betydelse för det sociala välbefinnandet hos individer. 

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande kan erhållas genom deltagande i aktiviteter 

på internetcafé?  

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande blir synligt vid deltagande på internetcafé? 

Metod  

Fältforskande ansats (Etnografi)  

Fältforskning som Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) beskriver det, benämns även 

etnografi, är en forskningsansats som passar mycket väl för studier i sociala och kulturella 

sammanhang, till exempel studier i klassrum, skolgårdar, föreningar eller andra sociala 

grupper. Denna studie är i allra högsta grad en studie av det sociala i ett kulturellt 

sammanhang. Vilket gjorde att valet av etnografi som metod ansats var den som bedömdes 

lämpligast för att besvara denna studies syfte samt frågeställningar. Den främsta data 

insamlingsmetoden för ansatsen är deltagande observation, där genom sin närvaro forskaren 

själv kan registrera de sociala interaktioner som undersöks. Den deltagande observationen 

erbjuder även möjlighet till andra former av datainsamling i form av samtal samt intervjuer 

med människorna på platsen, detta skapar förutsättning för en djupare förståelse av det som 

avses att studeras (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). För den här studien ansågs dock att 

en delvis dold observation var den lämpligaste metoden för datainsamling. Det var endast 

platschefen som kände till att observationerna ägde rum Skälet till detta var att inte påverka de 

interaktionerna som ägde rum på obsevationsplatsen. Strävan var att det som observerades 

skulle vara under så normala omständigheter som möjligt. 
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Observationer är som tidigare nämnts det oftast centrala i etnografi (fältforskning) och då är 

det främst deltagande observation som avses. Deltagande observation innebär att forskaren är 

delaktig i den miljö denne skall observera, precis som de människor som normalt vistas där är 

det. Ifall det till exempel är en arbetsplats som forskaren avser studera så deltar forskaren i 

arbetet precis som de riktiga arbetarna, utför samma arbetsuppgifter som de andra, samtalar 

med de andra deltar precis som om han var en av de anställda. Detta för att ge ett större djup i 

förståelsen för den sociala miljö som studeras (Lalander, 2012). Det finns även andra 

dimensioner av observationer, som dold respektive öppen observation. En dold observation är 

helt enkelt då forskaren genomför sin observation utan de observerades vetskap om att de är 

föremål för studie. Detta strider starkt mot Vetenskapsrådets forskningsetiska regler men har 

förekommit samt förekommer och kan vara godtagbart beroende vad forskningen skall 

användas till. En öppen observation är då den raka motsatsen då forskaren meddelat 

människorna i den miljö som studeras att de är föremål för en forskningsobservation. Det kan 

också förekomma ett flertal olika varianter av dessa observationer med olika grad av öppenhet 

eller doldhet. Precis som där finns deltagande observation kan en observation vara icke-

deltagande eller passiv. Vilket innebär att forskaren genomför sin observation utan att själv 

delta i aktiviteterna som bedrivs i den studerade miljön. Även här finns ett flertal olika 

varianter av observations typ med olika grader av deltagande eller icke-deltagande (Lalander, 

2012). 

En metod för datainsamling som med fördel kan användas inom fältforskning är den Dahlin-

Ivanoff (2012) benämner fokusgruppdiskussion, vilket är en vanligt förekommande metod 

inom den vårdvetenskapliga samt samhällsvetenskapliga forskningen. Fokusgruppmetoden 

kan beskrivas som ett slags intervju av en grupp individer som är väl förtrogna med det ämne 

som skall tas upp i diskussion. Istället för direkta intervjufrågor kan forskaren ha olika teman 

som gruppen skall behandla i diskussion. Den kunskap som kan erhållas med metoden bygger 

på kollektiva, gemensamma erfarenheter samt ser till variationen i den kollektiva förståelsen 

som framkommer genom diskussionerna. Metoden är väl lämpad till att ta reda på hur 

människor tänker och talar kring ett särskilt ämne. Forskaren ges möjlighet att se världen 

genom deltagarnas ögon och inte bara få veta hur de tänker utan även varför de har denna 

uppfattning. Fokusgruppdiskussion kan också ge forskaren kunskap sett ur olika perspektiv 

(Dahlin-Ivanoff, 2012). I studien genomfördes två fokusgruppdiskussioner med hjälp av 

video-konferens programmet Skype. Eftersom det visade sig svårt att få till möten för 

fokusgrupp, där alla informanter kunde närvara på samma plats vid samma tillfälle. 
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Intervjuer är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012) idag en av de vanligaste 

forskningsmetoder inom den kvalitativa inriktningen, både bland forskare och studenter. När 

det gäller kvalitativa intervjuer så finns där ett flertal olika former att välja mellan. Man talar 

om ostrukturerade, semistrukturerade eller löst strukturerade intervjuer. Vidare finns där 

expert- eller elitintervjuer samt intervjuer med nyckelpersoner. Även djupintervjuer eller 

etnografiska intervjuer är vanligt förekommande intervjuformer. Det är mycket svårt eller för 

att inte säga omöjligt att dra några tydliga gränser mellan de olika intervjuformerna. 

Halvstrukturerad intervju skulle kunna ses som en form där forskaren utgår från ett visst antal 

fasta frågor utifrån syftet men att sedan det informanten har att berätta styr vilka följdfrågorna 

blir (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2012). En halvstrukturerad intervju genomfördes med en 

platschef för ett internetcafé så att ytterligare perspektiv kunde erhållas för studien samt ge 

data från en informant med stor erfarenhet från vald arena. 

Datainsamlingsmetoder  

För att få olika perspektiv på frågeställningarna har det för denna studie valts att försöka få en 

variation bland informanterna med bland annat lite olika intressen inom datorspel och internet 

samt varierande ålder och kön. För att få ett så trovärdigt resultat för studien som möjlighet, 

valdes det att använda det som Svensson och Ahrne (2012) benämner för triangulering vid 

insamlandet av data. I detta fall handlar trianguleringen om att det användes tre olika metoder 

för datainsamling. De tre metoderna som användes var två fokusgruppdiskussioner, tre dolda 

observationer under en dag på internetcafé samt en halvstrukturerad intervju. Genom 

fokusgrupperna har det insamlade data en bredare representation än bara ett internetcafé. 

Observationer  

För den här studien använde jag mig av en studiekamrat till att genomföra tre stycken delvis 

dolda observationer om ca 60 minuter vardera på ett internetcafé i södra Sverige. Delvis dolda 

innebar i det har fallet att endast föreståndaren för internetcafét kände till att observationerna 

ägde rum men att kunderna där inte kände till detta, till skillnad från om det skulle ha 

genomfört en öppen observation där studieobjekten skulle ha vetat om att de blev iakttagna 

(Lalander, 2012). Vetskapen om att observation pågick skulle kunna ha påverkat kundernas 

beteende, därför valdes det till studien att genomföra den här formen av dold observation. 

Observatören antog positionen som dataspelande internetcafékund och placerade sig själv vid 

en speldator. Vidare för att inte väcka någon uppmärksamhet utöver det som ansågs normalt 
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för miljön valde observatören att använda utrustningen på internetcaféet för att anteckna 

gjorda observationer för att på bästa sätt passa in i omgivningen. De kriterier som valdes att 

fokusera på vid observationerna syftade till att söka svar på frågeställningen om vilka 

dimensioner av socialt välbefinnande blev synligt vid deltagande på internetcafe´och de visas 

i observationsschemat (se bilaga.1). Observationsstudierna användes även för att få ett ökat 

djup och bättre förståelse i studien tillsammans med de för den här studien övriga 

datainsamlingsmetoder . 

Vidare valdes också observationerna för att det till viss mån kan anses spegla verkligheten 

bättre än vad konstruerade undersökningssituationer gör (Lalander, 2012). Samtidigt fanns 

vetskapen om att observationsstudier inte ger svar på vad en person tycker och tänker, utan 

bara användarens faktiska beteende. Därför valdes det att kombinera observationen med 

nedan beskrivna datainsamlingsmetoder. 

 

Intervju med föreståndare för ett internetcafé  

Där genomfördes även en enskild intervju på det internetcafé som var föremål för 

observationsstudierna. Föreståndare driver ett större internetcafé 9,5 år tillbaka. Intervjun med 

föreståndaren gjordes för att skapa en större förstålse för vad som pågår under en normal dag 

på internetcafé. Intervjun var uppbyggd utifrån Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) bild av 

hur det ska formuleras frågor till intervjuer. Genom detta utformades frågor till 

halvstrukturerade intervjuer där samtalsledaren sedan hade möjlighet att ge följdfrågor utifrån 

vad informanten svarade. Intervjun tog ca 45 minuter och bestod av intervjuguide med 13 

förberedda frågor (se bilaga.2) samt en del följdfrågor. Huvudfrågorna var utformade så att de 

söker svara syftet och frågeställningarna om vilka dimensioner av socialt välbefinnande som 

kan erhållas genom deltagande på internetcafé, andra frågor var av mer kontaktetablerande 

karaktär och för att hålla dialogen levande. 

 

FokusgruppIntervjuer  

Fokusgruppdiskussioner användes i sudien för att öka datamängden på ett tidseffektivt sätt 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Fokusgruppsdiskussioner ansågs också 

vara fördelaktiga då intervjuformen kan stimulera till dialog deltagarna emellan. Vilket är ett 

mer naturligt samtalsmönster än en-till-en intervjuer. Två stycken fokusgruppdiskussioner 
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med tre respektive fyra deltagare genomfördes över videokonferens programmet Skype, on-

line på internet. Detta eftersom det visade sig svårt att hitta en passande tid för alla deltagare 

att mötas och träffas på en gemensam lokalitet. Ljudupptagningar gjordes av båda 

gruppdiskussionerna för att sedan kunna användas till databearbetning. Den för studien 

utvalda fokusgruppledaren samlade in data för att kunna förstå och lära sig om gruppen bättre 

och dennas interaktionsmönster. Hur informanterna interagerar med andra kunder när de 

visstas på internetcafeér. Fokusgruppmetoden öppnade även upp för att få en större spridning 

av data från flera olika internetcafeér (se bilaga 2)(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

I de två fokusgruppintervjuerna deltog 3-4 informanter. Tema för fokusgrupperna finns 

redovisade i bilaga 3. Det första försöket att få informantar för delta i 

fokusgruppdiskussionerna gjordes med hjälp av ett massmail till informatikstudenterna vid en 

högskola i södra Sverige, med en förfrågan att delta. Detta mail gick ut ganska sent i studien 

och gav inga informanter. Urvalet av fokusgruppdeltagarna tillkom genom förfrågningar 

bland bekantas bekanta till mig, såkallat tillgänglighets- eller bekvämlighetsurval. 

Åldersspannet var 14-26 år. I den ena fokusgruppen deltog tre män och i den andra två män 

samt två kvinnor. Valet att ha kvinnor med var medvetet eftersträvat i ett försök att ge studien 

ytterligare perspektiv. Som urvalskrav ställdes att deltagarna skulle ha besökt ett 

internetcafe´vid minst tre tillfällen de senaste sex månaderna. 

Genomföraren av studien var väl medveten om att kvaliteten i en 

fokusgruppdiskussion bygger på moderatorns förmåga att lyssna och förstå, att se till att alla i 

gruppen kommer till tals och att ställa följdfrågor för att fördjupa sig i för studien intressanta 

ämnesområden. Frågorna var öppna frågor utifrån principen att de skulle ge längre och 

utvecklande svar. Vidare gjordes deltagarna medvetna om att fokusgruppdiskussionen skulle 

spelas in och användas i forskningssyfte. De informerades även om att de när som helst hade 

möjligheten att avstå från intervjun utan några som helst konsekvenser och utan att behöva 

ange närmare skäl till varför (Eriksson-zetterquist & Ahrne, 2011). 

 

 

 

Modell för fokusgruppdiskussionerna  
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Tillvägagångssättet för hur fokusgruppdiskussionerna skulle genomföras från Dahlin-Ivanoff 

(2011) bild modell som innebär formuleringen av nyckeldiskussionernas frågor (se bilaga. 3), 

gruppsammansättning samt gruppledare, och efter det genomföra fokusgruppsintervjun (bild 

1). 

 

 

 

 

Bild 1. (Dahlin-Ivanoff, 2011). 

 

Dahlin-Ivanoffs (2011) mall för hur frågorna skulle vara utformade protokollet för den 

halvstrukturerade intervjun användes också. 

Induktiv kvalitativ innehållsanalys av data  

Analysen genomfördes av mig och inte den som gjort själva datainsamlingen. Jag använde en 

induktiv kvalitativ innehållsanalys vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet, vilket 

innebar att det först transkriberades inspelningarna som var från fokusgruppdiskussionerna, 

intervjun och observationsprotokollet renskrevs. När datan fanns nedskriven började sedan 

arbetet med öppen kodning av texterna där det de olika delar av texterna som var relevanta 

utifrån studiens syfte och frågeställningar markerades som meningsbärande enhet. Efter det 

gick arbetet vidare till att skapa kategorier som de meningsbärande enheterna kunde 
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grupperas under, på så vis att liknande enheter hamnar under samma kategorier. Syftet med 

indelning i kategorier var att på detta vis genom att avgöra vilket som hörde till vilken 

kategori, skulle kunna tolkas och formuleras en beskrivning av insamlade data (Elo & 

Kyngäs, 2007) De kategorier som jag skapade i analysen av insamlad data i den här studien är 

social delaktighet, sociala relationer, social gemenskap. Kategorierna som skapades har på 

olika sätt samband till med Kazemis (2009) fem dimensioner av det sociala välbefinnandet. 

Ett induktivt förhållningssätt är en utforskande analys som är lämpligt då det inte finns 

tillräcklig eller fragmenterad tidigare kunskap inom det område som studien undersöker (Elo 

& Kyngäs, 2009). 

Metoddiskussion  

Fokusgruppdiskussioner  

Det massmail som sattes ihop för att rekrytera informanter till fokusgrupperna hade behövts få 

ut betydligt tidigare, då det visade sig betydligt svårare att hitta dessa än vad som räknats 

med. Även andra metoder för rekrytering av informanter hade behövts påbörjats redan i 

inledningsskedet för att säkerhetsställa att det fanns informanter att tillgå när det blev aktuellt,  

istället för som jag gjorde prioretera arbetet med intervjuguiderna. Fokusgruppdiskussionena 

via videokonferensprogrammet på Skype blev en nödlösning på grund av att tiden höll på att 

rinna ut. Fokusgruppdiskussioner med fysiskt närvarande informanter varit att föredra, då det 

varit lättare för en gruppledare i samma rum som informanterna att registrera sådan som till 

exempel ickeverbal kommunikation. Det vill säga kroppshållning, minspel samt blickar och så 

vidare. Fördel var dock att det gick att genomföra fokusgrupper med informanterna trots att de 

inte befann sig på samma plats. 

Observationsinsamling  

Datainsamlingen för observation fungerade bra utifrån de riktlinjer som var utformade i 

observationsprotokollet. Det som fungerade mindre bra var medlen som användes för att 

anteckna ner informationen som observerades. Detta blev problem eftersom avsikten var att 

genomföra en dold observation på internetcafé, men observatören hade ingen erfarenhet av 

hur platsen såg ut som det observerade på. Detta lede i sin tur till att observatören fick byta 

plats vid flera tillfällen för att fortfarande bibehålla sin dolda position i lokalerna. Det som 

skulle kunna göras annorlunda skulle kunna varit att det observerades kortare perioder flera 

gånger under dagen så att observatören inte behöver placera sig vid en dator. Vidare skulle 
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observatören kunnat införskaffa en beskrivning av observationsplatsen så att det kunde ha 

planerats utifrån detta. Ett förbesök för att studera just detta fenomen skulle även kunna vara 

ett lämpligt tillvägagångssätt. Vidare så skulle studien kunnat ha en större spridning på de tre 

observationerna över dygnet, istället för som det i studien blev med endast någon timmas 

mellanrum under en och samma eftermiddag. Detta eftersom som föreståndaren sade att 

mängden kunder varierar mycket mellan dag och kväll på cafe´t och det hade antagligen 

därför kunnat göras betydligt mer intressanta observationer utifrån den här studiens syfte . 

Intervju med föreståndare för ett internetcafé  

Datainsamlingen med en halvstrukturerad intervju fungerade bra eftersom det uppmanade 

informanten att prata kring sina egna uppfattningar om frågorna, vilket gav väl utvecklade 

svar med möjlighet för följdfrågor och diskussion. Det som skulle kunna ha gjorts annorlunda 

var att genomföra intervjun under en annan tidpunkt än under arbetstid för informanten, 

eftersom detta ledde till en del avbrott av intervjun under tillfället som denna genomfördes. 

Det skulle kanske ha gått att genomföra intervjun vid en lämpligare tidpunkt genom planering 

längre i förväg samt på en plats som inte leder till stress för informanten. Nackdel kan 

möjligen ses i att informanten gjordes införstådd med syfte och forskningsfrågorna till studien 

då detta kan ha påverkat informantens tänkande i en viss riktning. Vidare så kan det ses som 

att föreståndaren kanske inte är helt opartisk utan i egenskap av platschef för ett internetcafé 

kanske vill få dessa att framstå så positivt som möjligt. Fast föreståndaren var medveten om 

att den här studien inte genomförts i PR syfte. Fördelen med hens medverkan i studien är 

dennes nio och ett halvt års erfarenhet av sin bransch är att studien fått tillgång till mycket 

data från någon med stor erfarenhet av hur det kan gå till och se ut vid den för studien valda 

arenan. 

Etiska överväganden  

När Internetcaféets personal informerades om att det fanns önskemål att genomföra en 

observation på platsen ansågs det viktigt att de var medvetna om vad som var avsikten med 

observationen och hur denna var tänkt att genomföras. Därför informerades platschefen för 

observationsplatsen hur observatören tänkte gå till väga för att samla in sin observationsdata 

(Vetenskapsrådet, 2002). Platschefen upplystes om att observationen skulle vara dold för att 

deras kunder inte skulle vara påverkade av observatörens närvaro.Föreståndaren gjordes 

införstådd med studiens syfte och informerades även om att han närsom helst kunde begära att 
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observationerna skulle avbrytas om han så önskade. Utan att behöva ange något närmare skäl 

Internetcaféets kunder anonymitet garanterades på så vis att då de de var okända för 

observatören skulle det vara omöjligt för att observatören att avslöja deras identitet, ens av 

misstag. Vid fokusgruppintervjuerna lämnade informanterna sitt muntliga samtycke. De var 

medvetna om de forskningsetiska vilkoren som gällde för deltagande. Det informerades om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan några 

som helst konsekvenser eller att de skulle behöva ange ett närmare skäl till varför. Vidare så 

fick deltagarna själv känna hur mycket de ville säga. Vid sådant läge att informanterna ville 

avbryta sin medverkan så togs ställningen att inte pressa dessa med otillbörlig påtryckning 

eller påverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid urval av informanter så var det noga med att se till att ingen av dem hade ett 

beroendeförhållande till mig. Ett informationsbrev (se bilaga 4) beskriver för informanterna 

hur innehållet från fokusgruppdiskussionerna avsågs att användas. Brevet informerade även 

om att den insamlande data endast var avsett att användas för forskningsändamål och inte 

användas eller överlåtas till kommersiellt bruk. Det informerades också om att det inte skulle 

samlas in några personliga uppgifter för att på detta vis ytterligare garantera informanternas 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat 

Syftet med den har studien är att belysa det sociala deltagandet på Internetcafé som en 

hälsopedagogisk arena och ifall deltagande på internetcafé kan ha betydelse för socialt 

välbefinnande hos individer. Detta genom att se till vilka dimensioner av socialt 

välbefinnande som kan erhållas genom deltagande i aktiviteter på internetcafé? samt vilka 

dimensioner av socialt välbefinnande blir synligt vid deltagande på internetcafé?  

 

För att få olika perspektiv på frågeställningarna har det för denna studien valts att försöka få 

en variation bland informanterna med bland annat lite olika intressen i branschen samt 

varierande ålder och kön. Det gjordes även en triangulering i datainsamlingen i form av 

observationer av ett internetcafé, enskild intervju med en föreståndare för ett större 

internetcafé med 9,5 års erfarenhet därutav samt fokusgruppdiskussioner med regelbundna 

internetcafe´ besökare Analysen av insamlade data från enskild intervju med nyckelpersonen, 

tre gjorda observationer samt de två fokusgruppdiskussioner resulterade i tre kategorier som 
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hör till det sociala välbefinnandet. Dessa katogorier benämns sociala relationer, social 

delaktighet och social gemenskap. 

 

Sociala Relationer  

Ett tydligt mönster i den här studien var att kunderna väljer internetcafé för att träffas och 

umgås. Svar och observationsdata som beskriver dessa kvaliteter har jag valt att benämna 

sociala relationer. Det är en kategori som har kopplingar till social acceptans, socialt bidrag 

och socialt sammanhang från Kazemis (2009) teori. 

 

I den intervju som gjordes med en föreståndaren som hade 9,5års erfarenhet av internetcafé 

branschen framkommer det att internetcaféer kan vara en plats med möjlighet till att skapa 

och utveckla sociala relationer. Människorna som vistas på internetcaféerna har det 

gemensamma intresset och genom detta kan de inleda konversationer med varandra. Citaten 

som följer talar om hur internetcafés skapar möjlighet till att utveckla sociala relationer.  

“.Det händer väldigt ofta att kunder som inte känner varandra börjar prata och blir kompisar 

och sen fortsätter umgås även i andra sammanhang, alltså inte bara här på 

internetcaféet….De händer väldigt ofta”  

 

“Genom årens lopp har även jag fått många nya vänner här som jag även umgås med på min 

fritid” 

Genom kundernas gemensamma intresse i internetcafét och kanske spelande, datorer och 

internet kan till exempel vänskapsrelationer skapas för att sedan utvecklas till att beröras av 

även andra sammanhang. Vilket framgår framförallt i följande citat 

 

“På platsen kan det hända att dialog med andra förekommer och genom det skapas nya 

relationer. Konversationer mellan deltagarna skapas genom att de har gemensamma 

intressen.” 

 

Även i de två fokusgruppdiskussionerna som genomfördes med erfarna internetcafe´besökare 

talades det om internetcaféer som en plats där man kan träffa nya vänner och utveckla sociala 

relationer. Informanterna från dessa gjorde bland annat följande uttalande om detta. 
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“ja vi går dit med personer vi vill spelas med oftast, ibland även nya kompisar som andra 

vänner har dragit med sig, mmmm kommer ihåg ett lan vi hade där vi var 14 personer då 

kände jag bara typ 3 eller 4 kanske men efter hela kvällen så kände man ju lite fler av de.” 

 

“när vi lanade ett night gibb och jag bara kände typ 5 pers på av alla som lana, kommer ihåg 

vi körde en warcraft 3 match mot några andra i spel cafét och vann, sen håll vi på hela natten 

och spelade olika spel mot varandra, tror jag fortfarande har kontakt med några av de.” 

 

“Det hände en gång på ett lan på interne cafét att vi satt 14 personer och spelade, jag själv 

kände bara 2-4 stycken, men efter den kvällen hade lärt känna fler.” 

Informanterna talar mycket som visar att deras gemensamma intresse för internetcaféet som 

arena och framförallt spelandet där skapat ett gemensamt socialt rum där likasinnade kan 

träffas och vänskapsrelationer kan skapas och utvecklas. 

 

Social delaktighet 

Social delaktighet var en dimension av socialt välbefinnande som i studien visade sig kunna 

erhållas vid deltagande på internetcafe´ samt även blev synligt vid observationerna. Social 

delaktighet ses i den här studien främst höra ihop med social integration och socialt 

sammanhang från kazemis (2009). 

 

Vid intervjun med föreståndaren så berättar denne om internetcaféer som en plats där 

besökarna kan få möjlighet till delaktighet i ett socialt sammanhang. Det sociala 

sammanhanget blir här i grupp med individer som delar ett gemensamt intresse. 

 

“Det är extrema undantag får jag nog säga. De flesta som kommer hit är i grupp får jag nog 

säga och spelar i grupp tillsammans och umgås medans de spelar även de som är ensamma 

brukar umgås som spelar mot eller med. Så även där finns det sociala aspekter, även om du 

sitter här har du någon interaktion med andra människor. Genom spel har du dessutom en 

interaktion med andra människor.” 

“O ja, det finns många som har datorspel hemma i allmänhet, spelande här, och då blir detta 

en del av deras sociala umgänge. 
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“Men om jag skulle sätta mig in i en kunds situation så hade så tror jag de hade komma hit 

för eeeee tror de flesta kommer hit med sina kompisar. För att de har som roligast med sina 

kompisar när de spelar tillsammans.” 

 

Nyckelpersonen berättar hur besökare umgås i grupp och att även de som kommer ensamma 

till internetcaféet blir delaktiga med de andra i aktiviteterna där. Hen berättar även att själva 

spelandet ger social delaktighet och även att trots att många har uppkoppling samt 

spelmöjligheter kommer besökarna till platsen för socialt umgänge, och blir delaktiga. 

Internetcaféer blir en plats att umgås på men även internet med spelen kan skapa en social 

delaktighet utan att de som spelar befinner sig på samma plats. 

 

Under observationen visas hela tiden hur internetcaféet är en plats som erbjuder delaktighet i 

ett socialt sammanhang för sina besökare. Några exempel på observationsanteckningar som 

visar på detta är. 

 

“Vid datorerna i andra rummet sitter två äldre killar, båda två sitter utan hörlurar och är i 

ständig konversation, diskussionerna vandrar mellan både spel och vardagliga problem. 

Deras diskussion varar över större delen av observationen, in mot slutet går de över till att 

spela ett spel där de tävlar mot varandra och ger varandra taktik tips och peppning.” 

 

“De tre killarna som sitter mitt emot observatören, ger varandra konkreta tips på vad de kan 

göra bättre inför nästa gång de spelar en match, tipsen går in i detalj på varandras spelstil 

och hur de interagerar med resten av laget.” 

 

Även informanterna från fokusgruppdiskussionerna beskrev internetcaféer som en arena som 

kan erbjuda sina besökare social delaktighet. Informanterna berättade mycket minnen från när 

de spelade med vänner eller syskon på internetcaféet. Informanterna är mycket på 

internetcaféer fortfarande. De spelar mest spel i lag mot varandra, samt utmanar andra ibland i 

cafét på matcher. Exempel på detta är följande citat.  

 

“Det händer ibland att man väljer att möta andra personer på internetcaféer i matcher” 

Intresset för individer samman och gör dem delaktiga i ett socialt sammanhang. 

Social gemenskap 
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Social gemenskap var en dimension av det sociala välbefinnandet som informanterna beskrev 

samt blev synligt vid observationerna. Social gemenskap och social integration Kazemi 

(2009) är närstående begrepp. Finns upplevelsen av gemenskap så föreligger sannolikt också 

Kazemi (2009) dimensioner social acceptans, socialt bidrag, socialt förverkligande och socialt 

sammanhang. 

 

Att internetcafé är en plats där individer kan känna en gemenskap med andra likasinnade som 

delar deras intressen talar informanten om i intervjun med nyckelpersonen. Bland annat i 

följande citat. 

 

“eee det händer fortfarande att jag snackar med mina gamla stammisar och de tar upp gamla 

tävlingar som hände för 7-8 år sen och de berättar liksom.” 

och citat som följer upp på följdfråga på föregående citat  

“o ja, med väldig entusiasm hur fantastiskt de va och eee som verkligen ett fint minne. 

Spännande upplevelser.” 

Gemenskapen i detta är de delade minnena i de gemensamma intressena individerna emellan. 

 

Från observationerna framkom olika exempel på gemenskap mellan kunderna. 

 

“killarna vid xboxen skrattar åt varandra när de misslyckas med fotbollsspelet” 

 

“humöret bland killarna känns upplyftande, mycket skratt” 

 

“killarna blev tysta för att sedan skrika till av glädje och skratt” 

 

“pratar högt om lan de varit på och att de ska sitta här en bra stund nu nr skolan sluta 

tidigare.” 

“snackar om annat än spel låter som fiske” 

Jag ser här gemenskap i delad glädje men även delade minnen av LAN man varit på och även 

gemenskap i andra delade intressen än de som rör själva internetcaféet 

Informanterna i fokusgrupperna beskrev upplevelser som vittnar om en gemenskap. De 

berättade om roliga minnen om bland annat upplevelser genom spelandet på caféerna. Även 

andra upplevelser av gemenskap och tillhörighet beskrivs i citat som följer 
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“umgås med vänner och spela matcher med och mot varandra, kommer ihåg massa gånger vi 

kört left for dead eller age of empires med och mot varandra…” 

“Personerna som har spelat med varandra brukar ofta ta upp minnen de har från när de 

spelade tillsammans.” 

“Vi brukar gå dit tillsammans för då har vi roligast.” 

“två personer bakom mig på gec frågade om de får titta på min uppsättning. Kändes sjukt 

nice.” 

“När jag spelade World of warcraft frågade två killar mig om de fick titta på min karaktär 

uppsättning, vilket kändes väldigt bra” 

Det är gemenskap i form av delade minnen och delad glädje i det delade intresset. 

Det framgår av data att internetcafés kan ha betydelse för det sociala välbefinnandet, genom 

att de skapar möjlighet för social delaktighet, gemenskap och tillhörighet samt att det kan vara 

en plats som främjar utvecklandet av sociala relationer. Arenan visar sig vara en plats för 

lärande på olika vis. Detta lärande kommer jag beskriva närmare i diskussionen. 

 

Diskussion 

 

Syftet är att belysa det sociala deltagandet på Internetcafé som en hälsopedagogisk arena och 

ifall deltagande på internetcafé kan ha betydelse för det sociala välbefinnandet hos individer. 

Detta genom att se till vilka dimensioner av socialt välbefinnande kan erhållas genom 

deltagande i aktiviteter på internetcafé? samt Vilka dimensioner av socialt välbefinnande blir 

synligt vid deltagande på internet. 

Sociala deltagandet på Internetcafé 

Internetcaféer är en arena som kan bidra till socialt välbefinnande, genom att de som besöker 

dessa erbjuds mycket av sådant som berör just socialt välbefinnande . Det sociala deltagandet, 

att ha tillgång till detta är något som har stor betydelse för vår hälsa (Young Lee et. al, 2008). 

Det handlar om den dimensionen av social hälsa som Kazemi (2009) benämner social 

integration. Att precis som Nilsson (2009) beskriver det att individer kan känna gemenskap 

och tillhörighet med andra och inte befinna sig i ett utanförskap är viktigt för att utveckla en 

positiv självkänsla. Det är genom andra som som vi utvecklar och får en identitet. Det är det 
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sociala som enligt Kazemi (2009) ger meningsfullhet åt våra tankar känslor och handlingar. 

Att ha en social grupp att tillhöra är därför mycket viktigt för socialt välbefinnande.  

 

Genom arbetet arbetet med analysen av de olika meningsbärande enheterna från insamlade 

data, fann jag att dessa på olika vis resulterade i kategorier som på ett eller annat vis kunde 

kopplas till någon av de fem dimensioner av socialt välbefinnande som Kazemi (2009) 

beskriver. De för den här studien skapade kategorierna är ganska breda till sin karaktär i 

därför innefatta flera av Kazemis (2009) dimensioner av socialt välbefinnande. De kategorier 

som jag använder i den här studien är Social delaktighet, social gemenskap samt sociala 

relationer. Social delaktighet samt social gemenskap kan ses ha starka kopplingar till Kazemiz 

(2009). Sociala relationer är nödvändiga för sociala integrationen (Kazemi, 2009). 

Dimensionen socialt förverkligande Kazemi (2209) finns på internetcafeér genom den 

utveckling och förändringar som nya relationer innebär. Det kan tyckas att social delaktighet 

och social gemenskap är samma sak men jag menar att det skiljer sig på så vis att gemenskap 

är något mer än delaktighet. Det handlar om delade minnen, glädje eller intressen.  

 

Genom social gemenskap kan individer få känna sig bekräftade vilket hör till social 

acceptans, det ger en meningsfullhet vilket handlar om socialt sammanhang. Vidare kan 

individer i gemenskap ihop med andra utvecklas viket ger socialt förverkligande de kan hjälpa 

varandra på olika sätt vilket är främjande för socialt bidrag (Kazemi, 2009). 

 

Social delaktighet har koppling till Kazemis (2009) social integration genom att det handlar 

om att vara delaktig i ett socialt sammanhang, något större kollektivt. Social delaktighet hör 

också ihop med Kazemis (2009) socialt sammanhang på så vis att vara delaktig socialt ger 

meningsfullhet till männsikor. 

 

Det blir också mycket tydligt att det sociala välbefinnandet berörs av ett flertal olika faktorer. 

Jag ser bland annat stora likheter mellan Antonovskys (2005) KASAM och socialt 

välbefinnande. Antovsky (2005) talar om de sociala faktorernas betydelse för välbefinnande. 

Han talar om jagstyrka och socialt stöd som motståndsresurser mot psykisk ohälsa. Mycket av 

det som ger ett gott socialt välbefinnande också är det Antonovsky (2005) talar om som 

begriplighet samt meningsfullhet. Precis som den av Kazemi (2009) dimensionen socialt 

sammanhang handlar om just detta. Att som det tidigare nämnts är det sociala är det som ger 

meningsfullhet åt nästan allt hos oss. Det handlar om förutsägbarhet och kontroll, vilket 
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skapar trygghet som är ett av våra grundläggande behov. Att individer kan få känna sig 

delaktig, gemenskap och tillhörighet borde självfallet öka deras meningsfullhet. Detta tolkar 

jag som att en stark KASAM bidrar till ett gott socialt välbefinnande. När man ser hur många 

faktorer som inverkar på vårt sociala välbefinnande, så kan man enligt mig ha olika grad av 

detta, eftersom man kan ha olika grad av av de olika dimensionerna eller sådant som hör till 

någon av dessa dimensioner. 

När jag ser till de fem olika dimensioner av socialt välbefinnande som Kazemi (2009) 

beskriver samt de resultat som som den här studien resulterat i, gör jag den bedömningen som 

tidigare nämnts att internetcaféer som en hälsopedagogisk arena väl skulle kunna fungera 

främjande för det sociala välbefinnandet hos individer, då de som en social praktik har mycket 

att erbjuda som på ett eller annat sätt berör detta. Det mer unika för internetcaféer i detta 

avseendet är just dataspel och tillgången till internet och spel som i sig självt också visat sig 

kunna bidraga med sådant som berör den socialt välbefinnande. Bland annat genom att de 

som spelar multiplayerspel eller använder till exempel använder något av de sociala medier 

som florerar på internet, genom dessa har interaktion med andra spelande eller användare 

(Bargh & McKenna, 2004), (Schott & Hodgetts, 2006). Det blir enligt mig i sig ett slags 

socialt deltagande som mycket väl skulle kunna generera i en känsla av delaktighet och 

gemenskap. 

 

I övrigt ser jag hur mycket av de faktorer som påverkar det sociala välbefinnandet på ett 

internetcafé mycket väl skulle kunna erhållas i andra sociala praktiker, där människor vistas 

pågrund av ett gemensamt intresse. Men även på fritidsgårdar och liknande. Precis som de för 

den här studien studien skapade katagorierna kan innefatta ganska mycket så menar jag att 

Kazemis dimensioner av socialt välbefinnande innefattar och kan som jag ser det brytas ned i 

ytterligare dimensioner. Begreppet Social integration kan kan innefatta kategorier som 

relationer, delaktighet, gemenskap, relationer och tillhörighet, för att nämna några exempel. 

På samma vis kan man dela upp de övriga fyra av Kazemis (2009) dimensioner i ytterligare 

kategorier som jag valt att benämna dem för i den här studien. Flera av dessa kategorier kan 

främjas och utvecklas på internetcaféer har det kunna påvisas både i den här studiens 

resultatdel samt i den tidigare forskningen av bland andra Teng och Chen (2014) och Gürol 

och Sevindik (2007). Även om den tidigare forskningen inte inte talar direkt om internetcaféer 

som en arena för utvecklandet av den sociala hälsan, så tar den upp att dessa platser kan 

erbjuda sådant som till exempel tillhörighet, jämlikhet samt gemenskap för en del individer.  
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Internetcafé - en hälsopedagogisk arena? 

Det sociala lärandet är inget som tas upp som en kategori i den här studiens resultatdel, men 

är ändå något som jag ändå väljer att ta upp här då det i allra högsta grad är förekommande i 

denna social praktik. Vidare ser jag detta lärande som av betydelse då det är något som 

faktiskt berör vårt mentala välbefinnande och därmed sociala välbefinnande (Granberg & 

Ohlsson, 2009), (Hanson, 2004). 

 

Genom det sociala deltagandet på internetcafeér kan besökarna utvecklas på så vis att de hela 

tiden sker ett lärande när vi människor interagerar (Säljö, 2010). Genom umgänget med andra 

i denna arena eller genom användandet av internet där multiplayer spel online eller sociala 

medier kan individer ta del av ett lärande genom interaktionen med andra och därmed 

utvecklas på olika vis genom lärandet. Detta lärande och utvecklande blir som ett socialt 

förverkligande som tidigare tagits upp är en av Kazemis (2009) dimensioner av det sociala 

välbefinnandet, där individerna får känna att det sker utveckling samt förändring. Det kan som 

jag ser ser det även ske ett utvecklande av sociala färdigheter genom umgänget med andra 

likasinnade vilket i sig kan ses som en form av lärande. Det är precis som Nilsson (2009) tar 

upp att det är i grupper som vi socialiseras och utvecklas. Det är så vi anpassar oss tar till oss 

normer . Vi lägger till oss beteende mönster som passar i olika situationer. De är i sociala 

sammanhang vi tar till oss värderingar och utvecklar sociala färdigheter (Nilsson, 2009). 

Lärandet borde också kunna bidra till en ökad känsla av kompetens, en känsla av att man kan 

hålla måttet i förhållande till andra. Detta handlar om det sociala bidragandet (Kazemi, 2009). 

Allt lärande som sker på detta vi är självklart inte av godo, utan sker självfallet på gott och 

ont, precis som allt annat lärande som ständigt pågår runt om kring oss mer eller ofrånkomligt 

hela tiden vid varje interaktion eller situation (Säljö, 2010). 

 

Brister och styrkor i studien och hur de kan ha påverkat 

resultatet 

Den här studien hämtar sin data från informanter med enbart positiva erfarenheter från 

internetcaféer. Vad den inte lyckats fånga upp är några negativa erfarenheter från denna arena 

vad som främst då gäller de sociala aspekterna. Att vissa individer inte kunna sig delaktiga 

eller fått känna gemenskap i denna miljö, anser jag självklart borde förekomma även där som 

på alla andra platser. Den här studien omfattar inte den grupp av individer som känner att de 
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inte passar in i den här miljön, vilket innebär att deras syn på det som här studeras saknar 

deras perespektiv. Studien har dock kunnat påvisa sina resultat genom triangulering, där alla 

tre datainsamlingsmetoder kunnat styrka resultatet utan motsägelser. Att datainsamlingen inte 

är gjord av samma person som analyserat materialet kan naturligtvis vara av betydelse. 

Framförallt vad gäller observationerna, där det som observeras kan bli en tolkningsfråga hos 

den som genomför observationen. 

Implikationer för verksamheten 

 

Vid intervjun med föreståndaren för ett större internetcafé i den här studien, framkommer det 

att det skett en rejäl minskning i förekomsten av internetcafén i Sverige. Detta förmodligen på 

grund av att det idag är betydligt billigare för privatpersoner att vara uppkopplade på internet. 

Hen berättar vidare att det idag är allt vanligare med både internetuppkoppling och 

datorutrustning i våra hushåll, vilket förmodligen är det som är orsaken till det minskade 

intresset för denna arena. Hen talar samtidigt om hur on-line multiplayer spelen och intresset 

för dessa är något som bara växer och blir större och så länge spelen finns kommer 

internetcafeér eller spelcafeér som det mest numera kallas, så menar hen att spelcaféer aldrig 

helt kommer att försvinna. Jag menar att hälsopedagogiska arenor av den här typen, dit 

människor kan bege sig för att få delaktighet i ett socialt sammanhang, är viktiga för att 

förebygga och motverka utanförskap i samhället. De kan även fylla en viktig funktion även i 

att främja och utveckla det sociala välbefinnandet hos individer. Därför ser jag det som viktigt 

att internetcaféerna kan finnas kvar. För att detta skall vara möjligt tror jag att de behöver 

ändra affärsidé, att de inte tar någon avgift för användandet av datorer eller internet där, utan 

tillhanda håller även annat som kan debiteras. Kanske själva café verksamheten skulle kunna 

utvecklas. Utanförskap som jag ser det är ett samhällsproblem som kan leda till andra större 

problem som till exempel missbruksproblematik och/eller kriminallitet. Därför borde det ligga 

i statens intresse att motverka och förebygga utanförskap. Detta skulle till viss del kunna 

göras genom att man försöker hjälpa internetcafeér att kunna existera. Staten kanske till 

exempel skulle bidraga med sponsorpengar för verksamheter som fyller denna funktion i 

samhället, eller att de på annat vis kan bidra till att det kan få finnas sådana här gemensamma 

rum för individer att umgås och få en delaktighet i ett socialt sammanhang. Den här typen av 

verksamhet skulle kunna söka statlig finansiering där internetcafeérna trycker på det att de 

fyller en viktig funktion i samhället, annat än att bara vara en tillhandahållare av internet. 



Högskolan i Halmstad                                                                                                                     Examinator: Jeanette Sjöberg 

Box 823 

301 16 Halmstad 

28 
 

 

Kunskapsbidraget med studien 

Det jag kan se i min studie är hur internetcafeér med internet med datorspelande är att de som 

social praktik kan fungera som en hälsopedagogisk arena för att främja socialt välbefinnande 

hos individer. Detta genom bland annat de positiva relationer som kan utvecklas där samt den 

gemenskap och delaktighet som kan erhållas. Möjligheten till att socialiseras blir som ett 

lärande i sociala färdigheter vilket gör det till en hälsopedagogisk arena. Detta ställs som 

motsats till alla fördommar mot användning av internet och datorspelande som det 

förekommit en hel del av i bland annat media (Bargh & McKenna, 2004), (Schott & Hodgetts, 

2006). 

 

Vidare forskning 

Förekomsten av internetcaféer är något som minskat betydligt de senaste åren. Därför kan det 

vara lämpligt att se till hur andra sociala praktiker kan fungera som hälsopedagogiska arenor, 

med syftet att erbjuda social delaktighet till individer för att främja deras sociala 

välbefinnande samt motverka utanförskap. Vidare forskning behövs för att se hur det sociala 

välbefinnadet faktiskt påverkas för dem som använder internet och spelar hemifrån. Antingen 

genom de olika on-line multiplayer spelen som florerar över internet eller genom användandet 

av olika sociala medier, chatter och så vidare. Ytterligare forskning behövs för att se till hur 

väl dessa medier kan bidra till att skapa en känsla av social delaktighet, gemenskap samt 

tillhörighet och på så vis vara lämpligt för främjande av det sociala välbefinnandet. Det 

behövs studier på ifall socialt deltagande över internet är tillräckligt för ett gott socialt 

välbefinnande, hur tillfredställande det är i förhållande till fysisk närvaro i socialt deltagande. 

 

Vidare studier behöver göras på mer sporadiska besökare av internetcafé för att försöka fånga 

upp eventuella negativa erfarenheter från denna arena som kan ställas mot den här studiens 

resultat. För att på se vis kunna ge en mer nyanserad bild av hur det kan se ut på 

internetcafeér. 

Studier behövs på hur det påverkar det sociala väbefinnadet för internetcafe´kunderna när 

möjligheten till socialt deltagande där minskar och kanske är på väg att försvinna.  
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BILAGA 1: Observationskategorier 

 

Syftet är att belysa det sociala deltagandet på Internetcafé som en hälsopedagogisk arena och 

ifall deltagande på internetcafé kan ha betydelse för det sociala välbefinnandet hos individer. 

Frågeställningar 

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande kan erhållas genom deltagande i aktiviteter 

på internetcafé?  

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande blir synligt vid deltagande på internetcafé? 

Nyckelobservationspunkter 

Beskrivning av mijön, hur ser det ut på observationsplatsen? 

Beskrivning av atmosfären. exempelvis kamratanda, ogästvänlighet, osocialt, osv 

Vid vilka situationer förekommer det kommunikation? 

Vad samtalar om vid dessa tillfällen? 

Hur många besökare är det under observationstillfället? 

Hur många går och kommer under observationen?. 

Hur interagerar besökarna med varandra? 

Är det något som framstår som problematiskt, i förhållande till socialt deltagnde? 

Annat som dyker upp under observationen, som är relevant utifrån vårt syfte? 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2: Intervjufrågor 

Studie Protokoll för enskild intervju med föreståndare inom internetcafé branschen 
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Syftet är att belysa det sociala deltagandet på Internetcafé som en hälsopedagogisk arena och 

ifall deltagande på internetcafé kan ha betydelse för det sociala välbefinnandet hos individer. 

Frågeställningar 

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande kan erhållas genom deltagande i aktiviteter 

på internetcafé?  

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande blir synligt vid deltagande på internetcafé? 

Intervjufrågor 

Berätta om sådant som du sett hända på caféet, som känns intreesant. 

Vad tror du caféet har för social betydelse för de regelbundna annvändarna. 

hur definerar du en regelbunden annvändare? 

Av vilken anledning tror du folk kommer hit för? 

Vilken tid på dygnet är det mest och minst folk? 

Varför de tror du? 

Har det blivit mer eller mindre populärt att komma hit? 

Varför tror du de? 

Vad skulle du säga vara dina erfarenheter av hur internetcafér fungerar, som en plats man går 

till för att umgås med andra? 

Hur tror du att de kommer se uti framtiden? 

Vilken roll tycker du internetcafér har ? 

Vilken tror du det kommer ha?  

 

 

 

 

 

BILAGA 3: Tema fokusgruppintervjuer 
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Syftet är att belysa det sociala deltagandet på Internetcafé som en hälsopedagogisk arena och 

ifall deltagande på internetcafé kan ha betydelse för det sociala välbefinnandet hos individer. 

Frågeställningar 

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande kan erhållas genom deltagande i aktiviteter 

på internetcafé?  

● Vilka dimensioner av socialt välbefinnande blir synligt vid deltagande på internetcafé? 

Nyckeldiskussionsfrågor 

 

Hur brukar det se ut på ett internetcafé? 

När ni går dit, vad är anledningen för detta? 

Hur ofta går ni dit, eller brukade gå dit? 

Gick ni dit själv eller med flera 

Hur har ni upplevt bemötande på de café ni varit, från personal samt andra besökare? 

Får ni ut något av att gå dit? 

Vad är ert starkaste minne från era besök på internetcafét? 

Vad är bra med internetcafe? 

Är det något som inte är bra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 4: Informationsbrev 
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Information om deltagande i fokusgruppdiskussion som ingår i ett examensarbete, som avser 

undersöka social hälsa i internetcafe´miljö. 

 

Du tillfrågas härmed om ditt deltagande i en fokusgruppdiskussion. Denna gruppdiskussion är 

en del av ett examensarbete i hälsopedagogik, vilket avser att undersöka internetcafe´som 

arena, för utvecklande av socialt välbefinnande. Jag kommer att genomföra två stycken 

fokusgruppdiskussioner med 3-4 individer i vardera. Varav ditt deltagande rör en av dessa 

fokusgruppdiskkussioner, som beräknas till ca 30-45 minuter i tidsåtgång. Ditt deltagande är 

önskvärt på grund av dina erfarenheter av deltagande i internetcafe´ som miljö. Din identitet 

kommer inte på något sätt att nämnas någonstans i arbetet om du själv inte önskar detta, utan 

kommer refereras till som kön/internetcafé besökare. Möjligheten om så önskas, kommer det 

finnas möjlighet att få ta del av arbetet då det är färdigställt och godkänt. 

Ditt deltagande är givetvis helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att närmare 

motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan i Halmstad. 

 

 

Här med godkänner jag deltagande i en fokusgruppdiskussion. 

 

______________________________________ 

 

Handledare: Vaike Fors 

Vaike.fors@hh.se 
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