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Abstract 
This study has been working with the various aspects of social interactions available on lancafé. 
The aim of the study was to illustrate and describe the conditions for what learning looks like in 
lancafé arena and how this develops in the regular participants from a sociocultural perspective. The 
study chose to work from Ahrne & Svensson (2011) and Fejes & Thornberg (2009) description of 
how field research will be conducted in a social environment. Further, observations, focus groups 
and one interview was used to compile empirical data in the result. Continued used previous 
research in internetcafés, lancafés and social aspects to create as strong as possible is to collect the 
right data. The conclusions of the study was that lancafé is a place where social skills develop. It is 
also an arena for the exercise and the creation of various group dynamics. Results also showed that 
the site is an arena to share information and interact . Which opens up the possibility to create new 
relationships with people with similar interests as you. What it also showed was that the place needs 
to be studied more because the arena is constantly changing and does not follow the circumstances 
that the studies did conducted on internetcafés. 

Abstrakt 
Denna studie har arbetat med de olika aspekter av sociala interaktioner som finns på lancaféer. 
Syftet med studien var att belysa och beskriva hur förutsättningar för lärande ser ut i lancafémiljön 
och hur detta utvecklas hos de regelbundna deltagarna utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Studien 
valde att arbeta utifrån Ahrne & Svensson (2011) och Fejes & Thornberg (2009) beteckning av hur 
fältforskning ska bedrivas på en socialmiljö. Vidare användes observationer, fokusgrupper och en 
intervju för att sammanställa empirin i resultatet. Fortsatt användes tidigare forskning inom 
internetcaféer, lancaféer och sociala aspekter för att skapa så starka förutsättningar som möjligt för 
att samla in rätt data. Slutsatserna som studien drog var att lancafé är en plats där social kompetens 
utvecklas. Den är också en arena för utövandet och skapandet av olika gruppdynamiker. Resultatet 
visade även på att platsen är en arena för att dela information och interagera. Vilket öppnar upp 
möjligheten att skapa nya relationer med människor med liknande intresse som en själv. Det som 
resultatet också visade var att platsen behöver studeras mera eftersom arenan är i ständig förändring 
och följer inte de förutsättningarna som studierna gjorde som genomfördes på internetcaféer. 



1 Inledning 
Denna uppsats har ändamålet att undersöka de sociala relationer som kan förekomma på ett lancafé, 
samt undersöka om deltagande på lancafé kan kopplas till utvecklingen av social kompetens. 
Undersökningen nyttjade lancaféet Goodgame i Lund som undersökningspunkt, med intervjuer från 
deltagare på lancafé runt om i Sverige, samt en intervju med en chef på ett lancafé. Genom att 
studera sociala relationer och sociala kompetens anser jag mig finna en klarhet kring huruvida 
förutsättningarna för socialt lärande är närvarande på arena. Därtill hur social kompetens kan 
utvecklas hos deltagare på lancaféarenan. Eftersom studien är konstruerad utifrån sociala 
interaktioner hos deltagarna på lancaféerna har jag valt att ha utgångspunkten sociokulturellt 
perspektiv. Detta val gjordes för att generera möjligheter att hitta kopplingar i de sociala 
interaktioner mellan deltagarna i tidsbegränsningen av datainsamlingen. 

Efter en granskning av tidigare forskning i området lancafé med en utgångspunkt i ett socialt 
perspektiv, insåg jag att det krävs en lärandedefinition och att göra tydligare begreppet internetcafé. 
Denna konklusion gjordes genom en undersökning av den nuvarande definitionen av internetcaféer 
från Ferlander och Timms (2007) “En plats som ger tillgänglighet för internet endast”. Emedan 
undersökningen jag genomförde ser till hur det sociala fungerar vilket gör internetcafé begreppet 
bristande, genom att inte endast undersöker tillgängligheten till internet. I enlighet med resultaten 
från fältstudien visar det att begreppet lancafé bör användas för att beskriva platsen. Dessutom kan 
det betydelsefulla vara att understryka internetcafé begreppet som en bristande definition av det 
som studeras av deltagarna som intervjuades i undersökningens början. Detta visas av Ferlander och 
Timms (2007) avgränsning, där begreppet beskriver en plats med tillgänglighet för internet. Det 
svenska samhället där undersökningen utförs finns tillgänglighet till internet på internetcaféer, 
bibliotek, internetstationer och så vidare. Dessa tjänster kommer då falla in i arenor för begreppet 
internetcafé, vilket skulle skapa svårigheter och missuppfattningar om överförbarhet angående vad 
som ska undersökas. Därför kommer undersökningen resonera runt begreppet lancafé eftersom det 
var en återkommande definition från fältstudierna och intervjuerna. Samt att begreppet lan används 
av deltagarna på arenan för att ange vad en samling vänner på en plats där dataspelande, 
socialisation med och mot varandra förekommer. Därför kommer undersökningen använda sig av 
begreppet lancafé för att tydliggöra vad som har undersökts i studien. 

Tidigare studier som fullföljts på internetcaféer (Ferlander och Timms, 2007) (Gürol & Sevindik, 
2007) lyfter fram att syftet bakom denna uppkomst var behovet av internet. Detta gjorde att platsen 
blev intresseväckande för befolkningen, i takt med att det inte fanns samma tillgängligt i hemmet 
som det är i dagens Sverige. Ferlander och Timms (2007) lyfter fram i en studie att Internetcaféerna 
blev efterfrågat för deras tillgänglighet till internet, vilket öppnade upp för kommunikation till 
omvärlden. Detta går att dra jämnlöpande till teorier om virtuell praktik gemenskap (VCoP) av 
Murillo (2006). Där individer hittar intresse genom att lära sig och dela erfarenheter av samma 
intresse över internet. Vilket kan ses som en teori för dess snabba början och intresse i samhället.  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Dagens svenska internetcaféer ser inte ut som de gjorde i undersökningarna som genomfördes av 
Ferlander och Timms (2007) och Gürol och Sevindik (2007). I enlighet med Teng och Chen (2014) 
kan inte dagens internetcaféer i det moderna samhället begränsas som en arena för endast syftet 
tillgänglighet till internet. Han lyfter fram de bakomliggande sociala orsakerna varför deltagarna går 
till internetcaféer i Kina. Undersökningen han genomförde uppvisar att arenan uppmuntrade till att 
deltagarna genererade sociala relationer och upplevdes ofta av dem som en plats där en känsla av 
frihet, avkoppling, gemenskap och jämlikhet existerar, som inte kan uppnås någon annanstans i 
deras liv. De skapar även livslånga vänskapsförbindelser med deltagarna de umgicks med dagligen. 

1.1 Definition av arena 
Beskrivning av det moderna internetcaféet kan ses i jämnlöpande med definitionen av lancafé 
eftersom den ofta samma kopplas med teorier om dataspel. Denna koppling går att göra genom att 
deltagarna på lancafé har intentionen att spela dataspel när de går till platsen (Teng & Chen, 2014). 
En undersökning som gjordes av Visser, Antheunis och Schouten (2013) lyfter fram att individernas 
deltagande i dataspel både bredvid varandra och över internet, kan uppfylla deras sociala behov av 
vänskapsförbindelser och intimitet. Denna inverkan syftar till att ungdomar som spelar dataspel 
skiftar mera i kommunikations partners, vilket de tror kan leda till en höjning av social kompetens 
och en minskning av ensamhet. Även en undersökning som gjorts av Linderoth och Olssons (2010) 
kring spelvärlden syftar på att vänskaperna och mötena som uppstår i den sociala världen, kan 
sträcka sig förbi dataskärmen till verkliga världen och skapa starka vänskapsförbindelser.  

Jag har inte påkommit undersökningar som har en omedelbar förbindelse till mitt syfte; hur 
förutsättningar för socialt lärande ser ut i lancaféarenan och hur detta utvecklas hos deltagarna. 
Med utgångspunkt i denna kunskap kommer undersökningen se om lancafé är en plats för socialt 
lärande. Delvis ska undersökningen se huruvida social kompetens utvecklas hos deltagarna via 
observationer på lancafé och tidigare studier med fokus på liknande områden, ofta definieras 
internetcaféer. Den ska även undersöka om det förekommer social interaktion samt gruppdynamiska 
processer som kan indikera på syftet. Undersökningen kommer använda sig av sociokulturellt 
perspektiv för att undersöka interaktionerna mellan parterna och om de lär sig något igenom 
interaktionerna som kan påträffas. Detta för att det skapar en möjlighet att hitta rätt data i 
observationerna och intervjukodningarna.  

1.2 Term definition  
Då undersökningen kommer rymma namn på varierande spel kan det vara nödvändigt med en 
definitionsförklaring av visa begrepp som kommer används i en undersökning om lancafé arenan. 
Därutav kommer undersökningen utnyttja Kungliga bibliotekets - Sveriges nationalbibliotek (2006) 
beteckningar för de olika genrerna för dataspel, jämte spelens utvecklares benämningar. Studien 
kommer även använda bilder från de olika spelen tagna av mig från mina karaktärer i spelen för att 
ytterligare ge djup till förståelsen av spelandet som diskuteras. Där kommer även finnas bilder från 
utvecklare för att illustrera de relationer som förekommer.  
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1.2.1 Rollspel 
 I den här kategorin av spel 
befinner sig deltagare i en 
fantasy-, science-fiction- 
eller verklighetsbaserade 
värld. Skapandet och 
utvecklingen av spelarens 
karaktär är central och 
spelen agerar i stor 
utsträckning kring 
spelfigurens olika val och 
egenskaper. Spelet 
uppmuntrar ofta till 
interaktioner mellan olika 
spelare eller karaktärer för 
att lyckas bättre med 
uppdrag. Exempel på 
rollspel kan vara World of Warcraft som förkortas WoW. Det klassas som ett Massively Multiplayer 
Online Role-Playing Game (MMORPG) och är utvecklat av Blizzard Entertainment (Blizzard, 
2004) Så som bild 1 visar kan spelaren ta sig an rollerna av olika faktioner och bli delaktig av deras 
värderingar, normer och kulturer. Genom detta kan de sedan i denna värld skådespela med varandra 
eller själv och till och med föra över de interaktionerna de gör till den verkliga världen (Linderoth 
och Olssons, 2010).  
          
      

1.2.2 Strategispel  
Spelen i denna kategori är strukturerade 
utifrån planering och diverse 
balansfördelningar av resurser, ofta med 
militära inslag. Inom strategy genren skiljer 
det sig mellan turbaserade och realtidsspel. 
Spelen uppmuntrar ofta till att utmana 
varandra i olika former av scenarios, där man 
mäter sin förmåga att göra mot drag mot 
varandras attacker. Där finns även 
möjligheterna att spela med varandra mot 
datorn genererade motståndare. Exempelvis 
Starcraft 2 som är ett datorspel och klassas 
under genre realtids strategispel, där man kan spela olika raser och köra matcher i en krigsmiljö mot 
varandra (Blizzard, 2004). Dessa typer av spel ser ofta till den logiska och samarbetsförmågan hos 
deltagarna, vilket Visser, Antheunis och Schouten (2013) anser kan vara överförbart i de sociala 
interaktionerna som förekommer i verkligheten.  
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1.2.3 Lancafé  
Den här arenan kan definieras som en plats där deltagare umgås och utmanar varandra i olika 
scenarios som existerar i TV-spel och dataspel. Platsen tar oftast betalt för timmarna som spelas, så 
att deltagarna får förfogande till en dator där de kan pröva spel som deltagarens egen dator inte 
klarar av. Det kan även fungera som en samlingspunkt för grupper av vänner; att umgås och 
socialisera med varandra. Arenan är ofta utformad med långa rader datorer med all utrustning som 
skulle behövas när deltagarna spelar TV-spel och dataspel. 
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2 Syfte  
Syftet med undersökningen är att se om socialt lärande, problembaserat lärande, gruppdynamik och 
sociala kompetens synliggörs på lancaféarenan, därtill observera hur dessa utvecklas hos deltagarna 
och till vilken nivå med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv.  

2.1 Frågeställningar  
■ Vilken kompetens utvecklas hos deltagarna på ett lancafé?  
■ Vilka sociala interaktioner synliggörs på lancaféarenan genom deltagande?  
■ Vilka gruppdynamiska processer blir synliga på lancaféarenan?  

2.2 Syfte förtydligande  
Undersökningen kommer studera arenan lancafé för att avgöra om där förekommer olika relevanta 
lärande former som kan förknippas med sociokulturellt perspektiv. Detta kommer uppnås genom att 
undersöka interaktionen mellan deltagarna på ett lancafé. Det kan även uppnås genom att se till de 
olika erfarenheterna från deltagarna som inte är förknippade med den specifika observations 
platsen, men har erfarenhet av lancafé från andra platser med samma kriterier som Goodgame. 
Genom att utgå från detta syfte kan det dras slutsatser kring hur stark denna arena är utifrån socialt 
lärande. Genom att göra detta kan undersökningen visa vägen för framtida undersökningar om 
lärande både i specifika situationer kopplat till dataspel och sociala samlingspunkter.  
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Gruppdynamik utifrån dataspelsarenor  
Undersökningen har i syfte att observera de olika gruppdynamiska processer som kan existera på 
lancafé. Genom att observera deltagarna kan vi se vilka gruppdynamiska processer som 
förekommer på arenan. Genom att utgå från Lave och Wengers (1991) teorier av praktikgemenskap 
kan man uppnå en större insikt för hur deltagarna utvecklar sin gruppdynamik. Valet av Lave och 
Wengers (1991) teori är att den riktar sig till arenorna där det förekommer kommunikation mellan 
deltagarna. Emedan lancafé är en allmän plats kan man dra antagande att där förekommer en del 
kommunikation. Denna teori öppnar även upp för att undersöka kommunikation över datorerna. 
Utgår undersökningen från Murillos (2006) teori om virtuell praktikgemenskap; så kan det skapas 
en utveckling av gruppdynamiken hos deltagarna, vilket skulle i första hand ske genom 
kommunikation över internet. Problemen som skulle kunna uppstå med denna teori är om 
deltagarna aktivt väljer att inte kommunicera alls, varken via datorn eller analogt. Vilket skulle 
medföra att det inte utvecklas någon gruppdynamik på lancafé utifrån deras teorier.  
 
En praktikgemenskap 
(CoP) är i 
överensstämmelse med 
Lave och Wengers (1991) 
en grupp av individer som 
delar ett intresse eller 
yrke. Individerna i 
gruppen utvecklas 
naturligt framåt utan större 
hinder i sin skicklighet, på 
grund av att de delar ett 
intresse för den arena eller område där de befinner sig. Med det anser 
Lave och Wengers (1991) att information och erfarenheter delas i 
gruppen, via det skapas en möjlighet att utvecklas personligt och 
professionellt i området gruppen har gemensamt. Lave och Wengers 
(1991) påstår även att i samhället kan man se detta i exempelvis platser där större delar 
kommunikation förekommer. Murillo (2006) menar att Lave och Wengers (1991) teori inte tvunget 
bara går att koppla till direktkontaktsinteraktion, utan en så kallad "virtuell 
praktikgemenskap" (VCOP) där de kan samarbeta över internet via exempelvis text. Där kan även 
förekomma en mobil praktikgemenskap'' (MCOP) då deltagarna för en kommunikation över 
mobiltelefoner och fortfarande deltar i arbetet. Detta kan föras över till arenan lancafé om det visar 
sig att kommunikation förekommer mellan deltagarna över internet eller verklighet. Skulle det vara 
att deltagarna utövar rollspel eller strategispel tillsammans, skulle det innebära svårigheter att inte 
utveckla och dela lärdom mellan varandra.  
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3.2 Lancafé ett sociokulturellt perspektiv  
Undersökningen har i ändamål att undersöka huruvida social kompetens bli mer omfattande genom 
de sociala interaktioner som skulle kunna existera på lancaféarenan. Genom att förutsätta ett 
sociokulturellt perspektiv kan man undersöka vad deltagarna lär sig genom de sociala 
interaktionerna som sker på arenan (Säljö, 2000; Vygotskij, 2003). Definieras dataspelande till en 
kulturell aktivitet så blir platsen en lärandearena. Detta skulle medföra att flera förändringar kring 
lärande kan synliggöras hos deltagarna. Ser vi till frågan om det förekommer dialog mellan 
deltagarna om ämnen som är inte har en förbindelse till arenan, såsom dataspel, skulle en slutsats 
kunna dras om att arenan stimulerar till socialt lärande i fler arenor den spelande. Dessutom kan en 
problematiken vara med teorin att deltagarna inte visar på sociala växelverkningar mellan varandra, 
vilket skulle göra teorin oanvändbar i observationerna. Detta scenario är högst osannolikt eftersom 
platsen definieras enligt Teng och Chen (2014) som en social arena redan. Det är också viktigt att 
synliggöra hur deltagarna lär sig social kompetens, eftersom platsen har en stor spridning i åldrar. 
Enligt Teng och Chen (2014) skulle detta innebära att de yngre lär sig social kompetens genom den 
sociala interaktioner med de äldre på lancaféarenan. Om detta är en korrekt framställning av platsen 
skulle detta innebära att lancafé är en optimal plats att studera utifrån socialt lärande utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande.  

Observerar man världen med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv upplevs människan som 
en deltagande skepnad. När vi medverkar i skilda kulturella aktiviteter formas vi genom 
erfarenheterna (Säljö, 2000; Vygotskij, 2003). Igenom detta skulle vi kunna diskutera att kunskap 
inte endast är något som är individuellt, utan är något som både skapas och utvecklas i deltagande 
och samspel. Används detta perspektiv som utgångspunkt uppkommer kunskap genom interaktion 
och gemenskap. Vilket betyder att alla situationer då individen placeras i sociala interaktioner, 
måste denna i samarbete samordna olika perspektiv och hantera upplevelserna för att skapa nya 
kunskaper (Säljö, 2010). Detta skulle betyda att där inte finns någon social situation vi inte lär oss 
något. Den intresseväckande frågan i detta är kunskapen vi får av olika sociala växelverkningar. När 
vi resonerar i olika sociala kontexter och kulturer, pratas det ofta om intellektuella och fysiska 
artefakter. Dessa ligger i grund för hur vi människor fungerar och samlar kunskap (Vygotskij, 
2003). Dessa fysiska såsom intellektuella artefakter har vi skapat under vår utveckling genom tiden, 
vilket har underlättat för oss att dela erfarenheter och information mellan varandra (Säljö, 2010).  

Enligt Säljö (2000) har vi människor utvecklat ett filter som sållar den informationen som är viktig 
för den situation vi befinner oss. Ser vi till perspektivet att människor utvecklas genom artefakter, så 
skapas ett högre krav på den enskilda individen att hitta vilken information som är bra och 
reflektera kring situationer. Denna behöver även förhålla sig kritisk till alla situationer och 
interaktioner som visar sig. Det skulle gå att argumentera för att om där finns socialt lärande på 
lancafé skulle det betyda att vi människor har en förmåga att sortera den information vi tar in. Detta 
gör då att vi kan ta till oss erfarenheterna av varandra i en sådan miljö som lancafé.  

Enligt Lave och Wenger (1991) kan situerat lärande beskrivas som en modell för lärande i 
gemenskap. Det kan ses som lärande som sker i samma sammanhang i vilket det tillämpas. Lave 
och Wenger (1991) ser på lärande som en process, som inte bara är en överföring av abstrakta 
kunskaper från individ till en annan. Det är även en process där kunskap kan ses som ett samarbete 
konstruerad i sociala processer. De menar vidare att denna process av lärande är specifik i vissa 
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sociala och fysiska miljöer. Vilket skulle kunna innefatta lancaféarenan om det visar sig vara en 
social lärandemiljö.  

3.3 Lärande till social interaktion  
Utgår Studien från social interaktion skulle flera förbindelser både till lancafé och dataspel kunna 
undersökas, men den viktiga är enligt Teng och Chen (2014) är att platsen har utvecklats till en 
arena där deltagarna umgås och skapar nya interaktioner. Utgår vi från Säljös (2000) och Vygotskijs 
(2003) teori om hur lärande sker i sociala arenor, skulle lancafé definieras social arena. Genom 
denna definition går det att koppla in Trosts & Levins (2010) symboliska interaktionism, eftersom 
detta skapar möjligheten att identifiera lärande genom en observation. Ser vi till observationerna i 
dialogerna som kan uppträda mellan deltagarna i Teng och Chens (2014) studie så förekommer 
socialt lärande på arenan. Samt kan social kompetens hittas genom att undersöka de olika mönster 
som skapats utifrån det symboliska interaktionism perspektivet. Trost & Levin (2010) anser för att 
förstå hur de sociala interaktionerna i samhället är konstruerat och fungerar behöver man se det från 
perspektivet symbolisk interaktionism. Det anmärker på att hela samhället kan ses som en ständigt 
pågående social interaktion mellan individer. De lyfter även fram att samhället är en ständig process 
som är stadd i ständig förändring och inte tvunget alltid ser ut på samma sätt. Trost & Levin (2010) 
visar på hur interaktionen mellan individer kan ske med olika inlärda symboler, som innefattar 
bland annat tal, ljud och kroppsspråk. De lyfter fram att den sociala rollen kan skapa en identitet på 
arenan individen befinner sig. Exempelvis skulle en deltagare på lancafé skapa sig en förståelse för 
orden som används där och genom det utveckla sin sociala kompetens inom de områdena som 
diskuteras på den arenan. Detta skulle kunna ses genom observation av kommunikationen på 
lancafé om deltagarna förde dialoger mellan varandra.  
 
Enligt Trost & Levin (2010) 
innebär symbolisk 
kommunikation olika 
meningsfulla gester som 
används medvetet för att 
kommunicera mellan 
varandra. Det viktiga är att 
budskap som 
kommunikationen sänder 
uppfattas på samma sätt av 
avsändaren och mottagaren. 
Symboler som används 
innefattar ofta ljud, gester, 
handlingar eller föremål. De 
får en högre symbolik när de 
på något sätt syftar på något 
utöver sig själva. Ett exempel 
på detta skulle kunna vara att ord i sig själva betyder en 
form av ljud kommunikation, men det kan sättas ihop för 
att representera föremål eller ting som illustrerad i bild 4. 
Trost & Levin (2010) anser att den viktiga punkten är att 
individerna som kommunicerar kommer överens om 
betydelserna i det sociala samspelet som förekommer på platsen. tanken bakom symbolisk 
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interaktionism kan beskrivas som att ge stöd åt svårtillgängliga representationer i olika  sociala 
sammanhang som en individ kan utsättas för. Därför skulle den kunna användas till att tolka olika 
sociala situationer inom kvalitativ forskning (Trost & Levin, 2010). Ser man till dessa teorier kan 
man spekulera kring hur symbolikerna ser ut på ett lancafé. Där finns möjligheter att studera detta 
både kring de sociala interaktionerna som sker i dataspelen, samt analogt. 
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4 Tidigare forskning  
Forskningen som gjorts kring internetcafé är kraftigt begränsad till hur möjligheten att utnyttja 
internet har förändrat samhället. Genom att skapa enkel kommunikation till omvärlden blev 
internetcaféer en plats för allmänheten. Detta konstruerade en del svårigheter för studien, eftersom 
syftet är att undersöka det sociala på lancaféarenan. Ferlander och Timms (2006) tar upp att 
skillnaden mellan dåtidens internetcafé och dagens lancafé. Vilket tydliggör att där finns en skillnad 
mellan de olika platser via anledningarna bakom varför deltagarna går dit. Eftersom 
undersökningen har ett sociokulturellt perspektiv som grundpelare finns där ett intresse att se till det 
sociala (Säljö, 2000; Vygotskij, 2003). Vilket gör det viktigt att platsen som ska undersökas görs 
tydlig vilken av dessa två denna ses som av deltagarna. Dessutom är det viktigt att framhäva att 
platsen som studeras även har nya aspekter som tidigare inte har setts i många studier. Teng & Chen 
(2014) och Gürol & Sevindik (2007) tar upp synpunkterna varför lancafé går att se som en social 
plats istället för en plats för internet. Av den orsaken att arenan har förändrats så pass mycket sen 
begynnelsen är det viktigt att fullfölja nya studier med perspektiv som följer utvecklingen av 
arenan. Genom att då se arenan som en social arena öppnar det upp för att undersöka lärande och 
social utveckling hos deltagarna. Vidare kan det vara viktigt att se till den påverkan dataspelandet 
har på närhet och interaktion med andra deltagare, och hur deras interaktion förändras. Genom att 
undersöka inverkan på deltagrens sociala utveckling ser vi till dessa aspekter av lancaféet som 
tidigare lämnats utan undersökning. Det kan även visa på om där finns en skiljaktighet mellan dessa 
två arenor så som den tidigare forskningen har hänvisar till. Därtill kan undersökningen också visa 
på hur intressant det skulle vara att studera dessa områden ur perspektiven social interaktion, socialt 
lärande och social kompetens.  

4.1 Internetcafé till lancafé  
I överensstämmelse med Ferlander och Timms (2006) studie visades det att vad arenan internetcafé 
är har förändrats. Från att förse med internet till samhället, till att också vara en arena för deltagarna 
att spendera sin tid med dataspel. Så här tidigt märks att det har hänt en förändring i vad platsen 
utnyttjas till jämfört med hur det var när internetcafé anträdde (Gürol & Sevindik, 2007). Detta 
beror troligen på att individen har fått större möjlighet att utnyttja datorer och internet i hemmet. 
Har vi som utgångspunkt Fengshu (2009) undersökning, så går vi mot att internetcafé blivit en plats 
för unga att socialisera med varandra och skapa långvariga relationer. Genom samarbetet, 
utmaningarna och de upplevelser de får på platsen via spelande och kommunikation skapar de 
starka vänskaper (Fengshu, 2009). Utifrån dessa antaganden kan vi nu se att månget internetcafé har 
ändrat sin anseende till en socialplats där deltagare spelar datorspel, ett lancafé. Ferlander och 
Timms (2006) och Fengshu (2009) fortsätter likaså att redogöra för hur populariteten på lancafé kan 
variera väldigt mycket beroende på vilket lancafé man väljer att studera. Valde man att titta på 
lancaféerna som var inriktande på spelande, sågs en mer ååterkommande grupp deltagare. 
Internetcaférna som fortfarande hade fokus på att ge internet till allmänheten hade en större 
spridning av vilka som kom dit.  

4.2 Sociala aspekter av deltagande på lancafé  
De studier som finns kring de sociala aspekterna visar att lancafé fungerar som en plats att umgås 
och socialisera (Teng & Chen, 2014) (Gürol & Sevindik, 2007). Det upplevs oftast av individerna 
som en plats där man får en känsla av frihet, avkoppling, gemenskap, jämlikhet. Där man kan ha 
roligt, diskutera med liksidiga människor och skapa relationer. De betydelser som lancaféet kan 
tillföra är en lösning barn med en social-biografisk situation, som förekommer med stora 
förväntningar från föräldrarna, hård konkurrens mellan syskon, brist på säkerhet, konsumism, 
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korruption och orättvisa i fördelningen av resurser. I denna betydelse är det lancaféet ett nödvändigt 
utrymme för existentiella skäl för individerna. Denna bild sätts i skarp kontrast till de stereotyper 
som finns kring dataspel och individerna som använder dessa. När vi undersöker dagens 
stereotypiska bild av internetcaféers deltagare, ser vi en person som sitter ensam på en plats där 50 
andra tittar på en skärm, ett slagfält för konflikter (Teng & 
Chen, 2014). Detta i sin tur har lett till att där finns många 
förutfattade meningar om arenan i allmänhet. Teng och 
Chens (2014) undersökning 
var att nästan varje person 
som gick till lancaféet med 
något annan och ytterst få 
gånger helt själv. Detta skulle 
kunna ligga som argument för 
att där finns sociala aspekter 
som ännu inte är studerade i 
denna arena. Jämförs detta 
med vårt svenska lancafé bör 
undersökningen utgå ifrån 
detta, och inte utgå från de 
förutfattade meningarna i 
samhället. Lave och Wengers 
(1991) och Teng och Chens 
(2014) undersökningar skulle 
kunna ha utgått ifrån en 
praktikgemenskap mellan deltagarna på lancafé eftersom dessa använder arenan för att arbeta 
tillsammans i grupp via dataspel. Detta skulle då kunna utveckla gruppdynamik hos deltagarna. 
Ytterligare skulle det då gå att diskutera om stereotypen inte stämmer in på verkligheten, att där 
förekommer sociala interaktioner deltagarna emellan. I sin tur skulle detta innebära utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv att deltagarna lär sig något på arenan lancafé och resultatet skulle då följa 
detta (Säljö, 2010).  

4.3 Socialt samspel i datorspel  
I enlighet med Visser, Antheunis och Schouten (2013) kan lancafé definieras som en plats för socialt 
lärande, delvis för att spelen som används på dessa arenor är väldigt socialt inriktade, men även för 
att de oftast aldrig är ensam och spelar. Diskuterar vi vad individens deltagande i dataspel har för 
inverkan ser vi ofta att spelen har en koppling till vad denna har lärt sig. Det finns en del 
undersökningar som tas upp av Visser, Antheunis och Schouten (2013). De ser till hur deltagandet i 
dessa spel påverkar deltagarens sociala kompetens till dennes vänner och om spelet kan 
tillfredsställa dennes sociala behov. Säljös (2010) teori om socialt lärande där deltagarna skulle lära 
sig social kompetens genom att interagera och kommunicera genom dataspel faller bra in i arenan 
lancafé. Detta genererar en teori om att deltagaren som befinner sig i en miljö med andra deltagare 
och spelar ett dataspel kan effekterna förhöjas, vilket öppnar upp intresset för att studera arenan 
utifrån socialt lärande.  

Resultaten av studierna kan tillämpas för arenor där det finns grupper och gruppnormer. I dessa 
undersökningar utnyttjas ofta social kognitiv teori och rationalitet principer som grund för att 
utforska om och hur spelarnas deltagande och medverkan kan leda till sociala relationer (Visser, 
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Antheunis och Schouten, 2013). Online-spelutvecklarna som tas upp i studierna vill skapa spel som 
uppmuntrar sina kunder att delta i team och uppmuntra dessa team att formulera och följa normer, 
vilket skapar en miljö som skulle kunna ökar kundnöjdhet och lojalitet till företaget. I enlighet med 
undersökningarna som gjordes av Visser, Antheunis och Schouten (2013) förevisades det att lagets 
deltagande var positivt relaterat till efterlevnad av gruppnormer och tillfredsställelse av sociala 
behov, båda delar bidrar till onlinespelares sociala lärande. Dessa undersökningar visar på vikten av 
att spelare deltar i dataspel och detta kan föras över i olika 
arenor där dataspel förekommer så som lancafé (Antheunis 
& Schouten, 2013) (Teng & Chen, 2014). Genom dessa 
observationer skulle man kunna skapa teorierna att lancafé 
är arena, inte bara för att lära sig om social kompetens utan 
även andra aspekter 
som gruppdynamik. 
Genom Lave och 
Wengers (1991) teorier 
om praktikgemenskap 
kan man få förståelse 
för hur deltagarna 
utvecklar sin 
gruppdynamik. Detta 
genom att observera 
arenan utifrån 
perspektivet som tas 
upp av Antheunis och 
Schouten (2013) men 
även de sociala aspekter 
som nämns av Teng och 
Chen (2014).  

4.4 Utveckling av lärande genom dataspel  
När forskning utövas inom området spelbaserat lärande, så brukar det ofta kopplas mot specifika 
principer som kan sägas ingå i bra spel. I enlighet med Egidius (2010) så kan spel hjälpa individen 
att utveckla resurser för framtida lärande med en fokus på problembaserat lärande, för den kategori 
som spelet är relaterat till. Enligt Egidius (2010) och Lloyd och Fernyhough (1999) är spel som har 
en problembaserad aspekt bra spel. Detta innefattar att de är utformade så att de får deltagaren att 
utveckla sina mål och uppnå dessa mål i sin egen takt, samt anpassa lärandet till individens nivå för 
en mer proximal utveckling. Forskarna menar även att spel hjälper individen med en lärande 
byggnadsställning styrkt med förvärvade kunskaper från tidigare spel, vilket bygger upp en väg till 
att lösa problem som kräver allt mer komplexa och kritiska lösningar utefter spelets gång. Detta 
påminner of Vygotskys Zone of proximal development (Lloyd & Fernyhough, 1999) (Egidius, 
2010) (bild 6). Denna aspekt görs synlig när deltagarna i lancafé hjälps åt, eller spelar tillsammans 
för att lösa ett scenario (Teng och Chen, 2014).  

I överensstämmelse med Egidius (2010) så kan spelande lära deltagaren att alla val har 
konsekvenser. Han påtalar även att individen får uppleva misslyckanden och framgångar som 
skapar möjlighet till konstruktiv inlärning. Detta genom att spelet frågar individen som har 
misslyckats genom att formativt vägleda dem för att uppnå målet på andra försöket. Egidius (2010) 
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har såsom åsikt att det 
är viktigt att en del av 
spelet inte får 
överlappa med 
traditionellt lärande, 
eftersom där är mycket 
som inte faller under 
den kategorin. Mycket 
av de komplexa 
resonemangen, 
systemtänkande, 
hypotes testande och 
teori testande som sker 
i många av dagens 
mest populära spel är 
relevant utifrån de 
moderna pedagogiska målen. Dessa 
inlärningsprincipsbeskrivningar i spelen kan vara strategiskt 
att föra in i utbildningsändamål eftersom de skapar en färdig 
plan för en effektiv användning av spel som ett sammanhang 
för inlärning via problembaserat lärande. Detta kan även föras in i miljöer där individer uppmanas 
att spela datorspel tillsammans exempelvis på lancafé. Utgår vi från lancafé som en arena för 
proximal development modellen skulle det gå att argumentera att platsen uppmuntrar till denna 
specifika variant av lärande. Exempelvis finns hjälpen i form av en äldre eller mer erfaren person 
till hand för de spel som spelas. Detta innebär om individen befann dig i en situation som den inte 
kan lösa själv finns andra till hands som hjälp. Detta skulle självklart inte alltid vara sant eftersom 
lancafé inte alltid är fyllt med deltagare. Men räknar vi in effekterna av dataspelen med effekterna 
av det sociala lärandet i interaktionerna från Teng och Chen (2014) och Säljö (2000), skulle ett 
problem baserat lärande perspektiv utifrån Egidius (2010) kunna ske av sig själv genom de sociala 
interaktionerna på arenan.  

4.5 Kompetens genom socialt lärande  
Antheunis och Schouten (2013) påpekar genom deras studie att effekten av att spela online-spelet 
World of Warcraft (Blizzard, 2004) var att ungdomarna fick social kompetens. Detta kom de fram 
till genom att utreda de bakomliggande mekanismerna för att se hur ungdomarna skapar sig social 
kompetens i spelet. Hypotesen som testades ville se om online spel påverkar ungdomars sociala 
kompetens. Antheunis och Schoutens (2013) undersökning genomfördes bland 790 gymnasieelever 
som visade att det fanns vissa koppling mellan att spela WoW och ungdomars sociala kompetens. 
Men studien visade även att spelaren skapade en social förmåga att kunna effektivt hoppa mellan 
olika kommunikations partners, vilket i sig själv skulle leda till en ökning av social kompetens och 
genom att medverka i dataspel.  

Där finns även de sociala aspekter som tas upp i Linderoth och Olssons (2010) avhandling kring 
spelvärlden. De syftar på vänskaperna och mötena som uppstår i den sociala världen, som ibland 
kan sträcka sig förbi dataskärmen till verkliga världen. Avhandlingen visar även att det finns en viss 
gränsöverskridande potential, att man möter olika människor med olika erfarenheter som man inte 
skulle kunna göra i verkliga livet. Genom denna slutsats skulle man kunna argumentera att där sker 
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ett visst informationsbyte 
mellan individerna. Vilket 
skulle kunna fungera som 
ett stöd för socialt lärande.  

Vidare går det att 
kombinera Antheunis och 
Schoutens (2013), 
Linderoth och Olssons 
(2010) och Teng och 
Chens (2014) 
observationer till teorin att 
lancafé kan fungera som 
en plats för social 
kompetens att utvecklas. 
Detta i första hand för att 
platsen används för 
dataspelande, vilket som 
setts i tidigare forskning kan leda till socialt lärande i både 
kompetens och gruppdynamik. Vidare har Teng och Chen 
(2014) upptäckt att platsen uppmuntrar till interaktion mellan 
deltagarna, vilket skulle gå att koppla ihop med Säljös (2000) 
teori om socialt lärande. 
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5 Metod  

5.1 Fältforskning  
Enligt Ahrne och Svensson (2011) och Fejes och Thornberg (2009) är fältforskning en beteckning 
av en studie av en socialmiljö. Där forskare går in och studerar den naturliga miljön där individen 
befinner sig. Fältforskning används ofta i studier där man har i avsikt att studera sociologiska, 
biologiska, antropologiska, psykologiska och sociala miljöer. Detta eftersom fältforskning öppnar 
upp möjligheten för att bedriva studier där olika fenomen kan studeras där det naturligt 
framkommer.  

5.2 Fokusgrupp  
Jag valde att genomföra två fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna i grupp valdes för att göra det 
enklare för deltagarna att diskutera det utsatta syftet. Eftersom fokusgrupper är av kvalitativ 
karaktär krävdes det att jag hade en god förmåga att leda samtalet samt ta in informationen från 
deltagarna. Vidare krävs även ett förberett protokoll (bilaga 3) inför tillfällena så att den ansvarige 
kan fokusera på samtalet. Jag samlade in data via en mobilinspelning för att kunna förstår resultatet 
och lära mig om gruppen bättre och dennas interaktionsmönster. Fokusgruppsmetoden öppnade 
även upp för att få en större spridning kring liknade miljöer där deltagarna är validerade (bilaga 3) 
(Eriksson & Ahrne, 2011).  

Studien valde att genomföra fokusgruppsintervjuer med 3-4 personer per tillfälle eftersom detta 
skulle underlätta för att skapa en dialog mellan parterna. Två tillfällen var bästa möjligheter för 
studien för att på bästa sätt förstå gruppen i fråga och ta del av en så stor spridning av uppfattningar 
som möjligt (bilaga 3).  

Vidare valdes fokusgruppsintervjuer för att syftet inte går att fånga upp i enkäter eller enskilda 
intervjuer. Detta för att fokusgrupper är kvalitativa till sin karaktär och skapar ett djup och 
helhetsförståelse som var mycket användbar för forskningen, speciellt om deltagarna själva tar del 
av gruppdiskussionen. Medvetenhet fanns om att kvaliteten i en fokusgruppsundersökning bygger 
mycket kring 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 intressanta ämnesområden. Därför förberedde studien 
sig med relevanta frågor till syftet. Där även frågorna var formade utifrån principen att de skulle ge 
längre och utvecklande svar. Vidare gjordes deltagarna medvetna om att tillfället skulle spelas in 
och användas i forskningsyfte, där gavs även möjligheten att avstå från intervjun när som helst utan 
konsekvenser (Eriksson & Ahrne, 2011).  

5.3 Intervjun  
Där genomfördes även en intervju på en person med högre kunskap om lancaféers inre funktioner 
och dagliga rutiner. Intervjun utgick från  protokoll (bilaga 1). För att skapa bra förutsättningar för 
intervjun hade ledaren breddat sin förståelse om lancafé för att kunna ställa relevanta följd frågor 
och ge deltagaren en chans att lägga till eventuella erfarenheter denna skulle ha känt var relevant för 
det utsatta syftet. Intervjun har en halv strukturerad uppbyggnad enligt Eriksson och Ahrne (2011) 
eftersom frågorna lämnar utrymme för mer dialogfylld intervju. 
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Intervjun genomfördes genom att titta på hur frågorna såg ut i fokusgrupper samt de planerade 
områdena man skulle studera i observationen (bilaga 1). Intervjun gjordes för att skapa en större 
förståelse för vad som försegår under en normal dag på lancafé. Intervjun var uppbyggd utifrån 
Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2011) bild av hur man ska formulera frågor till intervjuer, genom 
detta har studien utformat frågor som uppmuntra till halv strukturerade intervjuer där deltagaren har 
större möjlighet att själv påverka vad den vill säga.  

5.4 Observation  
Studien använde sig av modellen för fältforskning när observationen planerades, detta innebär att en 
person var observatör på en plats som var relevant för syftet. Observationen gjordes dold så att 
materialet inte skulle påverkas av att medvetenhet från deltagarna av att observationen genomfördes 
(Lalander, 2011). För att bibehålla en dold observation antog observatören en deltagande position 
vid en dator på lancaféet, där denna antecknade när den såg att ingen tittade på skärmen, för att 
sedan dölja med relevant spel när detta skulle behövas (bilaga 2). Observation valdes eftersom 
studien är kvalitativ och därför bör titta på det faktiska beteendet hos deltagarna på ett lancafé. 
Genom att genomföra en dold observation kan man då plocka ut faktiska beteende och händelser på 
lancafé (Lalander, 2011).  

5.5 Bearbetning intervjun  
Studien har använt sig av en induktiv kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta allt empiriskt 
material. Detta för att enklare kunna se samband mellan de olika datainsamlingsmetoderna. 
Materialet transkriberas ner efter insamling för att sedan bearbetas efter Elo och Kyngäs (2007) 
modeller för en induktiv kvalitativ innehållsanalys.  

■ Hela datainsamlingen (analysenheten) läses igenom flera omgångar för att skapa en känsla 
för helheten.  

■ Meningar och fraser som känns relevanta för utsatt syfte. Omgivande text tas med så 
sammanhanget kvarstår. Dessa meningar och fraser definieras meningsbärande enheter.  

■ De meningsbärande enheterna ska kondenseras för att förtydliga det väsentliga.  
■ De kondenserade meningsenheterna kodas sedan och delas in i kategorier som återspeglar 

syftet samt budskapet i intervjuerna. Dessa kategorier utgör det empiriska materialet.  
■ Slutligen bör teman framtas, där det under innehållet i intervjuerna framgår.  

5.6 Bearbetning fokusgrupper  
Studien använde sig av en induktiv kvalitativ innehållsanalys vid bearbetningen av det samlade 
empiriska materialet. Ett induktivt förhållningssätt är en utforskande analys som är lämpligt då det 
inte finns tillräcklig eller fragmenterar kunskap inom det område som studien undersöker. Studien 
började med den förberedande fasen där allt transkriberades ner från inspelningar från 
fokusgruppsdiskussioner. När gruppdiskussionerna fans nedskrivna började en öppen kodning av 
texterna, där rubriker sattes på de olika delarna av texterna. Efter det skapades kategorier som 
rubriker kunde grupperas under, på så vis att liknande rubriker hamnar under samma kategorier. 
Anledningen bakom indelning i kategorier var att avgöra vilket som hörde till vilken kategori för att 
kunna formulera en beskrivning (Elo & Kyngäs, 2007), samt för att förenkla med att hitta samband 
med de övriga data insamlingsmetoderna.  
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5.7 Bearbetning av observationsanteckningar  
När jag kodade observationen tog jag stöd ur Lalanders (2011) beskrivningar om hur man bör 
hantera observations material. Därför började studien med att gå igenom anteckningarna från 
observationen, för att sedan sätta namn på delarna. När jag namnsatte delar var jag noga med att 
titta efter vad som skedde i observationen, vad är innebörden, vad uttrycks och vilka grundläggande 
processer som skulle kunna ligga i grund för handlingarna. Utifrån kunskapen från Lalander (2011) 
kunde jag därför bryta ner texten i ett antal små text delar med en definition. Detta förenklade sedan 
processen att jämföra materialet med de övriga datainsamlingarna för att kunna se mönster i 
resultatet.  

5.8 Urval  

5.8.1 Intervjun  
Intervjun genomfördes med en kunnig person som har 9.5 års erfarenhet inom internetcafér/lancafé. 
Personens identitet ska förbli anonym, därför kommer inga personliga drag som kan förknippas med 
denne nämnas i texten. Urvalet av personen blev genom Bryman (2002) ett snöbollsurval eftersom 
denna intervjun kom genom de olika kontaktnät som blev till under studiens gång.  

5.8.2 Observationerna  
Deltagarna i observationen var inte medvetna om att de blev observerade, detta för att skapa så 
naturlig miljö och resultat som möjligt. Där kommer inte nämnas några personliga drag i studien för 
att deltagarna i ska bibehålla sin anonymitet. Urvalet för denna gruppen kan jämföras med 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) efter tillgängligheten på platser att observera var problematisk 
på grund av internetcaféerna närliggande var stängda. Därför krävdes det att hitta platser som 
fortfarande var öppna, vilket begränsade valmöjligheterna för studien  

5.8.3 Fokusgrupper  
Fokusgrupp deltagarna var blandade individer med olika erfarenheter av lancafé, individerna hade 
minst tre besök på lancafé bakom sig. Personerna är anonyma så länge de inte ber om att få nämnas 

i 

studien. Individerna som valdes var naturligt grupperade tillsammans i 
vänskapskretsar, detta innebär att urvalet blev ett kluster urval utifrån 
Brymans (2002) bok där jag fick kontakt med en person via mail och ett 
flertal andra följde med denna personen. Vidare användes ettstegs 
klusterurval eftersom grupperna var inte speciellt stora så alla kunde få ta del av en fokusgrupp 
plats. Valet av urvalsmetoder var motiverad för att få så bra stickprov på målgruppen som möjligt.  
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5.9 Ledarrollen  

5.9.1 Intervjun  
Ledaren tog en styrande roll för att uppnå utsatta syftet i studien, men lämnade rum för spontana 
frågor och svar (bilaga 1). Forskarollen togs an utifrån Eriksson & Ahrne (2011) modeller av hur en 
intervju bör utformas och genomföras.  

5.9.2 Fokusgrupper  
I fokusgrupperna styrde ledaren samtalet så det följde det utsatta syftet, men öppnade för deltagarna 
att diskutera öppet om sina erfarenheter kring ämnet (bilaga 3). Forskarrollen tog an utifrån den 
kunskapen om hur fokusgruppsintervjuer ska genomföras (Elo & Kyngäs, 2007).  

5.9.3 Observationerna  
Ledaren tog en passiv roll vid en utsatt dator på Goodgame under de två första observationerna för 
att inte påverka miljön som observerades. Denne fick sedan vid tredje observationen byta dator för 
att bibehålla en dolda observation (bilaga 2). Lalanders (2011) modeller för hur man ska hantera en 
observation användes i forskarrollen.  

5.10 Ljudupptagning  
Intervjun med en kunnig person och fokusgruppsintervjuerna genomfördes med hjälp av en 
inspelningsfunktion via en mobiltelefon, för att enklare kunna anteckna ner känslor och uttryck som 
lyftes fram under intervjun. Fokusgrupper använde sig av en inspelningsfunktion på datorn för att 
lättare kunna styra diskussionen till utsatta syftet. Alla intervjudeltagare gjordes medvetna om att 
det skulle spelas in och gav sin tillåtelse.  

5.11 Observationsanteckning  
Observationanteckningarna genomfördes med hjälp av en dator för att bibehålla anonymiteten av 
observatören och förenkla forskarollen. Vidare fick observatören övergå till papper och penna en 
period under tredje observationen för att säkerställa att han bibehöll den dolda forskarollen. 
Pappersanteckningarna skrevs sedan in under samma text som övriga anteckningar från 
observationer.  

5.12 Genomförande  

5.12.1 Intervjun  
Intervjun genomfördes med en mer kunnig person inom lancafé, den tog 30 min där följdfrågor 
ställdes. Intervjuplatsen påminde om ett lancafé där anteckningarna togs på en dator på platsen och 
intervjun spelades in via en mobil på skrivbordet mellan parterna. Intervjun följde frågorna utsatta i 
protokollet (bilaga 1).  
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5.12.2 Fokusgruppsintervjuer  
Fokusgruppintervjun genomfördes via Skype (Microsoft, 2014) för att underlätta för deltagarna med 
tider och avstånd. Jag valde fokusgrupper innehållande individer med olika erfarenheter av lancafé 
för att öka validitet i stickproven. Där fanns fördelar med att välja foksugrupps intervju för att 
lättare skapa en dialog mellan deltagarna i intervjun. Jag upplevde att detta underlättade för att 
skapa ett mer naturligt samtal än om jag skulle använt någon annan form av intervjuteknik. 
Fokusgruppmetoden öppnade även upp för att få en större spridning kring deltagarna och miljöer 
där är validerade (bilaga 3).  

Foksugruppsintervjun genomfördes under två tillfällen i första gruppen var 3 killar och andra 
gruppen var 2 killar och 2 tjejer. Uppdelning i två grupper kom i sista minuten eftersom vi fick 4 
extra deltagare på kort tid. 

5.12.3 Observationer  
Tre observationstillfällen genomfördes under en dag på lancaféet Goodgame i Lund vardera mellan 
30-45min, Första observationen genomfördes i första rummet på platsen för att skapa en uppfattning 
av känslan där. Andra observationen genomfördes i rum två för att skapa en uppfattning om där 
skulle vara någon skillnad mellan rum ett och två. Tredje observationen genomfördes i rum tre och 
delvis i rum 1 och 2. Detta för att bibehålla den dolda statusen av observationen. Alla observationer 
skrevs på dator på platsen, förutom observation tre där den delvis skrevs på dator och delvis skrevs i 
förhand.  

5.13 Protokoll inför datainsamling  
När jag arbetade fram hur det skulle gå tillväga utgick jag ifrån Dahlin-Ivanoffs (2011) bild av hur 
planeringen av fokusgrupper skulle genomföras. Utifrån det använde Dahlin-Ivanoff sig av tre 
aspekter: Formuleringen av nyckel diskussionernas frågor, gruppsammansättning och gruppledare, 
för att sen genomföra foksugruppsintervjun (bild 9).  

Eftersom Dahlin-Ivanoff (2011) anser att en grundläggande förutsättning för en väl genomförd 
foksugruppsdiskussion är en välplanerad planering, valde jag att lägga energi på denna punkten 
inför intervjuerna, fokusgrupperna och observationerna (bilaga 1,2,3). Jag använde mig även av 
Dahlin-Ivanoffs (2011) mall för hur frågorna skulle vara utformade i protokollet för den 
halvstrukturerade intervjun, fokusgrupperna och observationen som skulle genomföras i studien.  

5.14 Rimlighet/trovärdighet  
Ser man till ifall metodvalet passar bra till syftet, kan man dra slutsatsen att trovärdigheten i 
resultatet är bra eftersom fältforskning skapar bra förutsättningar att få fram de faktiska känslorna 
hos deltagarna i studien. Samtidigt som valet att genomföra en dold observation skapade en mer 
korrekt koppling till hur det verkligen ser ut på platsen. Problematiken med metodvalet skulle vara 
att studien nästan endast får uppfattningen om just den utsatta platsen som studeras. Vidare kan 
många faktorer spela in på utkomsten av materialet bland annat den tekniska utrustningen vid 
inspelning eller anteckning. Valet för denna studien var telefonen vilket kan ha varit en 
påverkningsfaktor vid transkriberingen genom dåligt ljud. Där finns också faktorerna med 
forskarens förmåga att göra intervjuer och observationer. I detta fallet kan författarens egna åsikter 
ha spelat roll när denna genomförde observationerna och intervjuerna. Problematiken med detta är 
att det inte går att göra en bedömning av det i efterhand. Trovärdigheten på studien skulle kunna ha 
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höjts ytterligare genom att flera intervjuer genomfördes av flera personer för tydligt se om 
svarsmönstrens variera mycket. Samma gäller observationerna ifall studien hade haft fler som 
genomförde observationerna kunde materialet genomförts och fått högre reliabilitet. Vidare kan 
även författarens följsamhet mot resultat ses som något positivt eftersom denna kunde då ställa 
frågor som någon annan utan samma erfarenhet om lancafé inte kunnat. Detta kan både ha höjt och 
sänkt reliabiliteten hos studien. Troligen har datainsamlingen påverkats av erfarenheten från 
författaren eftersom denne besitter en större förkunskap av området. Det skulle ha kunnat lösas 
genom att någon utan denna förkunskapen varit delaktig under intervjuerna och antecknat. Detta 
skulle innebära att reliabiliteten har höjts tack vare att en annan insikt har tagit del av datan och kan 
ha genomfört en kritisk bedömning. Slutligen om studien skulle genomföras av en person utan 
tidigare erfarenhet av lancafé skulle denna eventuellt kommit fram till annan data. Men detta är 
högst osannolikt eftersom studiens datainsamling gjordes så pass bred för att försäkra om att 
resultatet stämmer överens med verkligheten.  

5.15 Överförbarhet  
Studien har en hög generaliserbarhet eftersom denna har tagit in erfarenheter från deltagare från 
olika lancafé i fokusgrupperna och jämfört dessa med insamlad data från ett specifikt lancafé. 
Internetcaféer och lancafé ser olika ut, men det finns några gemensamma drag. De är uppbyggda 
kring principen att de skapar tillgång till internet, vilket skapar en viss överförbarhet av denna 
studien till både internetcafé och lancafé. Överensstämmelser kring vad man pratar om vilket ger att 
resultaten går att överföra till andra liknande arenor till exempelvis dreamhack (DREAMHACK 
AB, 2011) eller liknade arenor där man samlas för att socialisera med varandra via dataspel eller 
internet. Det finns även möjlighet för studien att vara tillämpbar för skolundervisning eftersom 
denna visar på hur pass bra en grupp människor som arbetar i spel kan lära sig. Vidare går det att 
föra över resultat till vanliga dataspels användare då dessa fortfarande använder sig av en av 
grundstolparna i studien vilket är dataspelsarenan, samtidigt kan det vara bra att nämna om 
individen spelar spel utan interaktion, kan resultat inte föras över på samma sätt som om denne 
skulle spela onlinespel. Problematiken med överförbarheten är att alla lancafé fungerar olika samt 
har olika utbud av spel på sina datorer vilket kan leda till att överförbarheten minskar om man ska 
jämföra med andra lancafé både i Sverige och världen över.  

5.16 Reflektion  
Studien har genomförts utifrån ett kvalitativt upplägg, detta valet gjordes för att studien kan 
definieras som en samhällsvetenskaplig forskning där man studerar deltagarna på lancaféers 
uppfattningar kring frågeställningarna i form av intervjuer, samt en koppling med observationer. 
Valet för en kvalitativ forskning gjordes för att materialet definieras som lågt strukturerad data, 
eftersom alla intervjuerna innefattade öppna svar. Samtidigt kan valet motiveras med hjälp av att 
syftet vill skapa en fördjupad förståelse för hur situationen angående det sociala lärandet ser ut på 
lancafé i nutid. Observationerna genomfördes för att försäkra sig om att materialet som samlades in 
i intervjuerna gick att föra över till verkligheten. Samt skapa en uppfattning om attityder och idéer 
som ligger i grund för människors handlingar, sociala beteende samt en uppfattning om deras 
sociala kompetens på lancaféarenan. Utifrån dessa kriterier ovan har studien genomfört en 
djupintervju, två fokusgruppsintervjuer samt tre observationer på ett lancafé. Intervjun var för att 
skapa en helhetsbild över hur lancafé ser ut just nu samt hur utvecklingen har gått över en längre 
period. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes för att se om materialet som samlats in från intervjun 
och observationerna stämde överens med deltagarnas bild, samt tidigare forskning som gjorts på 
lancafé. Observationerna, genomfördes för att dokumentera de handlingar, interaktioner, attityder 
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som skulle kunna förekomma på lancaféet, samt även se om materialet från övriga datainsamlingar 
stämde överens med verkligheten. Valet av att göra observationen dold togs på grund av att studien 
ville ha en så likgiltigt material med foksugruppsintervjuerna som möjligt.  

5.17 Begränsningar  
Problematiken med valet av kvalitativa datainsamlingar kan ha varit att intervjupersonerna inte 
alltid var helt ärliga med svaren, eftersom dessa kunde vara oroliga. Detta kanske för att något 
negativt skulle komma fram och spegla negativt på dem. Det svåra med denna studien är att det 
skulle vara svårt att kunna göra om den, eftersom denna är en uppfinning av författaren och då är 
präglad av deras erfarenheter och speglingar. Samma svårigheter går att föra över i observationen 
vilket skulle göra en replikation omöjlig eftersom författaren uppfattade saker som eventuellt en 
annan inte skulle ha gjort, samt skulle eventuellt någon annan hittat något författaren inte gjorde. 
Dessa problematiker är genomgående för alla datainsamlingar för studien vilket kan ha påverkat 
datainsamlingen på både positiva och negativa sätt. Vidare skulle studien ha kunnat göras bättre om 
någon annan hade varit delaktig vid observationerna samt intervjuerna.  
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6 Metoddiskussion 

6.1 Observationsinsamlingen  
Data insamlingen för observation fungerade bra utifrån de riktlinjer som var utformade i 
observationsprotokollet. Det som fungerade mindre bra var modellen jag hade för att anteckna ner 
informationen som observerades. Detta blev problem eftersom jag ville genomföra en dold 
observation på lancafét, men hade ingen erfarenhet av hur platsen jag skulle observera på såg ut. 
Detta lede i sin tur till att jag fick byta plats vid flera tillfällen för att fortfarande bibehålla den dolda 
position i lokalerna. Det som skulle kunna göras annorlunda skulle kunna varit att man observerade 
kortare perioder flera gånger under dagen så att man inte behöver placera sig vid en dator. Vidare 
skulle man kunna ha bett om en beskrivning av lokalerna i förväg så att man kunde ha planerat 
utifrån det.  

6.2 Intervju  
Datainsamlingen med en halvstrukturerad intervju fungerade bra eftersom det uppmanade 
deltagaren till att prata kring sina egna uppfattningar om frågorna, vilket gav utförliga svar med 
möjlighet till följdfrågor och diskussion. Det som skulle kunna ha gjorts annorlunda var att lägga 
intervjun till en annan tid än arbetstid för deltagaren, eftersom detta skapade avbrott under tillfället 
som intervjun gjordes. Det skulle kanske ha gått att genomföra intervjun bättre om det hade 
planerats längre i förväg och genomförts på en plats som inte uppmuntrar till stress för deltagaren.  

6.3 Fokusgrupp  
Fokusgruppintervjuerna genomfördes över nätet via ett ljudchatprogram, vilket tog bort en del av 
känslorna i interaktionen mellan mig och deltagarna. Detta kan ha påverkat villigheten från 
deltagarna att ge utförliga svar i diskussionerna. Jag tror att om man genomfört 
fokusgruppsintervjun i en annan miljö än över internet hade resultatet blivit lite annorlunda. 
Samtidigt känns det som att fokusgruppsintervjun är fel typ av intervjumetod, eftersom det 
uppmuntrar de mindre pratglada deltagarna att bara hålla med i resonemangen som dras och tänker 
inte tvunget själva på frågorna. Därför skulle en halvstrukturerad intervju med flera personer varit 
ett bättre val av metod för denna målgruppen.  

6.4 Reflektion  
Under datainsamlingen hade jag en stor inverkan på informanterna genom min närvaro. Detta 
eftersom jag var tvungen att vara närvarande för att ställa frågorna. Där kan en omedveten styrning 
via känslor från mig av ämnet påverkat svaren hos dem. Vilket kan ha spelat in på resultatet. I den 
dolda observationen känner jag att min inverkan var minimal på individerna som var på arenan, 
eftersom dessa hade en så stor fokus på varandra och de dataspel de spelade.  

Diskuterar man kring hur min förkunskap inom ämnet kan ha påverkat mina resultat, kan man tänka 
sig ett scenario där jag omedvetet påverkar informanterna med mina känslor för ämnet vilket i sin 
tur påverkar deras svar. Det andra scenariot som finns skulle vara jag omedvetet kategoriserar den 
empiriska datan efter min förförståelse vilket skulle kunna ha påverkat resultatet.  
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6.5 Etiska överväganden  
När jag informerade lancaféet om att jag ville göra en observation kändes det att det var viktigt att 
de var medvetna om vad som planerades att genomföras. Därför strävade jag efter att göra arenans 
platschefer medvetna om hur jag tänkt gå till väga för att samla informationen från 
undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). De upplystes om att deltagandet var helt 
oannonserat för kunderna och att deras kunder inte skulle bli påverkade av min närvaro. Cheferna 
fick all slags information kopplat till den aktuella undersökningen som kan ha tänkts ha en inpakt på 
deras villighet att tillåta deltagande. Jag la även vikt vid att förtydliga vikten av att få 
undersökningsdeltagarnas samtycke i fokusgruppsintervjuerna. Samt gjorde jag dessa medvetna om 
deras uppgift i projektet och villkoren som gäller för deras deltagande. Jag betonade att det var helt 
frivilligt och de kunde när som helst avbryta deltagandet utan att få negativa följder av detta. Vidare 
så fick deltagarna själva känna hur mycket de ville säga eller hur länge de ville delta i forskningen. 
Om intervjuerna ville avbrytas skulle deltagarna inte få otillbörlig påtryckning eller påverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

När jag plockade ut intervjupersoner så var jag noga med att kolla om ingen hade ett 
beroendeförhållande till mig som forskare. Vidare har vi skapat ett informationsbrev där deltagarna 
i projektet blir medvetna om hur informationen kommer bearbetas och tydligt formulerat vad jag 
tänkt göra med den empiriska datan som samlas in. I detta brevet formuleras även hur alla uppgifter 
om identiteten kring personer skall antecknas och lagras (Vetenskapsrådet, 2002). Samt 
avrapporteras på ett sådant sätt att deltagarna inte kommer kunna identifieras. Detta för att göra det i 
praktiken omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Det förekommer även att den 
insamlande datan endast kommer användas till forskande ändamål och kommer inte användas eller 
utlåtas till kommersiellt bruk. Det samlades inte in personlighetsuppgifter för att på ett enklare sätt 
bibehålla anonymitet hos deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vidare har tillåtelse för bilderna från lancaféet i lund hat gett tillstånd till ägaren att använda, vilket 
han har vidarebefordrat tillåtelsen för till denna studien ändats vid tillfälle denna skrivs. På samma 
sätt gavs studien tillåtelse att genomföra studien på lancaféet i lund. Med kravet att alla som 
antecknas ner inte ska gå att spåra tillbaka till dennas identitet. Därför kommer studien inte ta i 
anspråk saker som kläder, färger eller andra aspekter som skulle kunna skapa möjlighet att se vem 
som observeras. Vidare kommer studien genomföra en dold observation för att skapa en så stark 
koppling till verkligheten som möjligt. 
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7 Resultat 

Resultatet kommer vara sorterat i tre olika delar. Där första delen introducerar den behandlade den 
empiriska datan från intervjun för att sedan förklara de kopplingar till syftet, frågeställningar och 
teorier som påträffats. Den andra delen kommer synligöra informationen från fokusgrupperna där 
alla tre frågeställningar kommer dras i parallell med den empiriska datan. Slutligen den tredje delen 
som kommer visa granskningen av observationen där den tredje frågeställningen om gruppdynamik 
kommer vara i fokus. Citaten kommer presenteras i en egen stil för att tydliggöra för läsaren när det 
är text och insamlat material. Samt en kort presentation av syfte och frågeställningar efter 
introduktions texten för att förtydliga vad det är som undersöks för läsaren.  

7.1 Syfte  
Syftet med undersökningen är att se om socialt lärande, problembaserat lärande, gruppdynamik och 
social kompetens synliggörs på lancaféarenan, därtill observera hur dessa utvecklas hos deltagarna 
och till vilken nivå med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv.  

7.2 Frågeställningar  
■ Vilken kompetens utvecklas hos deltagarna på ett lancafé?  
■ Vilka sociala interaktioner synliggörs på lancaféarenan genom deltagande?  
■ Vilka gruppdynamiska processer blir synliga på lancaféarenan?  

7.3 Djupintervju  
I denna delen av resultatet kommer valda citat från intervjun sättas i parallell med studiens 
frågeställningar för att tydliggöra kopplingarna som hittats i analysen av materialet. Materialet är 
speglat av den intervjuades åsikter och erfarenheter av arean som deltagare, anställd och chef. Det 
kommer vara uppdelade i rubriker för att underlätta för förståelsen av materialet. Samt en kort 
sammanfattning av det insamlade empiriska datan i slutet med koppling till frågeställningarna.  

7.4 Återkommande kunder  
Här beskrivs ett citat från intervjun där en deltagare delger för andra närvarande om hur roligt den 
hade när den spelade spel tillsammans med andra på lancaféet. Denna aktivitet är inte helt ovanlig 
och förekommer ofta bland de mer regelbundna deltagarna. Det andra citatet beskriver att 
deltagarna väljer att komma till lancaféet även om de har samma utrusning hemma. Den intervjuade 
spekulerar att de kommer för det sociala umgänget platsen erbjuder. Det är även så att lancafé ses 
som en plats att träffas för att umgås och diskutera gamla besök, även om dessa deltagarna har 
utrustningen hemma för att genomföra samma konversation över nätet. Detta stärks genom intervju 
citateten nedan som gjordes med en kunnig person i branschen lancafé. 

“Individer som har tillbringat mycket tid på lancafé, delger gärna gamla minnen från andra 
tillfällen då de varit på platsen och spelat tillsammans.“ 
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 “Även individer som har dator hemma med internet och spel väljer att komma hit som en form av 
socialt umgänge.”  

7.4.1 Trender  
I intervjun beskrivs det att ibland kan det formas vänskaper på lancaféet, som fortsätter efter att 
deltagarna har lämnat arenan. Denna trend är en återkommande observation hos den som blir 
intervjuad. Det andra citatet beskriver hur lancaféet har utvecklats till en plats dit deltagarna går och 
förväntar sig kunna umgås med andra människor. Det första citatet är kommer från intervjun med en 
chef från lancaféet och den andra kommer från observationerna som gjordes från Goodgame. 

“Det är en återkommande trend att individerna som träffas på lancaféet skapar sociala relationer, 
som fortsätter även utanför platsen.“ 
 “Lancafé skulle kunna ses som en plats att umgås med andra individer.” 

7.5 Sociala interaktioner  
När den intervjuade beskriver platsen använder denna ord som umgänge, relationer och interaktion. 
Citatet nedan är ett exempel på hur lancaféet ser ut just nu i Sverige och vad syftet bakom dess 
närvaro skulle kunna vara. Vidare visar även citat två att där kan förekomma en del spelande i grupp 
på arenan, där vid vissa tillfällen det bjuds in andra deltagare att vara med. De sociala 
interaktionerna som syntes på observation görs tydliga i dessa två citat från kodningen.  

“Tittar man på platsen lancafé kan man se att du alltid har en interaktion med andra individer på 
platsen, även om du kommer dit själv blir det ofta att du börjar interagera med någon.”  
“Övervägande som kommer in på lancafé kommer sitta och spela i grupp, det händer även att de 
bjuder in andra som spelar att delta.”  

7.6 Ömsesidiga påverkan 
Ser man till den intervjuades erfarenheter så visar det på att du delvis kan skapa nya relationer på 
lancaféarenan samt utvecklas socialt tillsammans med sina vänner utifrån. Där finns även utrymme 
bjuda in nya vänner till sin vänkrets. Detta stärks i det första citatet ur intervjun och ytterligare från 
observationen i citat två. 

 “Man kan spekulera om att man kommer till lancaféet tillsammans eftersom de har som roligast 
med sina vänner.” 
 “Övervägande som kommer in på lancafé kommer att sitta och spela i grupp, det händer även att 
de bjuder in andra som spelar att delta” 

7.7 Sammanfattning djupintervju 
 Ser man till intervjun går det att se olika mönster i parallell med tidigare forskning med Teng och 
Chen (2014) där lancafé definieras som en social plats där människor går för att umgås. Det sociala 
är genomgående genom hela intervjun troligen eftersom Teng och Chens (2014) beskrivning av det 
nuvarande lancaféet stämmer bra överens med verkligheten. Vidare går det att se där finns en del 
observationer från den intervjuade som tyder på både Lave och Wengers (1991) teorier av 
praktikgemenskap och Säljös (2000) sociokulturella perspektiv. De främsta exemplen på detta 
skulle vara hur deltagarna föredrar att umgås på lancafét med vänner och hur du väljer att gå dit för 
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att vara social. Dessa aspekter står som stöd för att där finns sociala interaktioner på arenan, samt att 
interaktion i grupp är något som föredras framför spelandet ensam.  

7.8 Fokusgruppsintervjuer  
I detta stycke kommer de två semistrukturerade fokusgruppsintervjuerna presenteras genom att visa 
de valda kategorierna från analysen med en kort beskrivning av valda citat från intervjuerna. Denna 
del kommer formas så att på enklast sätt visa på det viktiga resultatet som är relevant för studien. 
Det kommer avslutas med en kort sammanfattning av materialet med en koppling till tidigare 
forskning. Frågorna är ställda till individer med en minimum utsatta besök på lancafé, där frågorna 
är likadana till alla som närvarade på intervjun.  

7.8.1 Social kompetens  
Det första citatet beskriver en händelse som är återkommande på lancafé, ett lan. Detta innebär att 
man tillbringar hela natten på lancaféet och umgås med människorna som har valt att göra samma 
sak. Det andra citatet beskriver en händelse där det med hjälp av dataspelet skapades en tillfällighet 
för social interaktion. I dessa två citat beskriver två olika situationer på lancafé där deltagarna har 
satts i en situation där deras sociala kompetens antigen testas eller tränas. Genom att de fick 
interagera med nya människor tvingades de skapa nya referensramar samt träna på att interagera i 
några tävlande situation. Vidare skapades några nya vänskaper som höll utanför lancaféet där 
påverkan på deras kompetens kan ha fortsatt utanför lancaféet av de nyare vänskaperna. De här två 
citaten kommer från två individer som var med i fokusgruppsintervjun när det fick frågan att dela en 
erfarenhet av lancafé. 

“När vi var på ett nattlan så mötte vi några andra spelare, vi tävlade emot varandra och med 
varandra under hela kvällen, jag har fortfarande kontakt med några av de vi spelade med.” 
 “En gång när jag spela frågade två killar om de fick titta på min gear på min world of warcraft 
karaktär, vilket kändes bra.” 

7.9 Spelande tillsammans 
 Det första citatet beskriver en berättelse där en av de intervjuade återberättar hur han och sex andra 
vänner gick tillsammans till lancaféet och spelade ett dataspel i olika lag mot varandra. Det andra 
citatet beskriver en liknade situation som den första men denna gången användes lancafé som ett 
verktyg att skapa nya vänskaper. Det tredje citatet beskriver den genomgående åsikten kring 
platsen, vilket är att man har som roligast med vänner där. Samtliga citaten kommer från olika 
personer vid fokusgruppsintervjun som gjordes om lancafé.  

“En gång gick vi sex stycken tillsammans och spelade arcade matcher i Starcraft 2 där vi tävlade i 
lag mot varandra.“ 
 “En gång när vi på ett lan, där vi var 14 personer tillsammans som gick dit. Jag kände 4st bara, 
men när natten var slut kände jag många fler.”  
“Vi brukar gå dit för att spela med kompisar, eftersom det är roligast.”,  
“De gångerna jag var på lancafé tyckte jag det var kul.”  

Det går att skapa en teori utifrån dessa citat: att individer som är på lancafé kan klara av de sociala 
situationer de utsätts för, samt att de kan upprätthålla en god kommunikation med andra. Detta går 
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att se eftersom personer kommunicerar spontant med varandra och individerna som är där spelar 
spel som kräver en form av samarbete och kommunikation individerna emellan.  

7.10 Livade diskussioner  
Studerar man resultatet utifrån frågeställningen “Vilka sociala interaktioner blir synliga på ett 
lancafé och vilken inverkan har dessa?” kan man titta på några olika aspekter från citaten från 
intervjun med en kunnig person i branschen. Den första skulle vara de enorma åldersspannet som 
förekommer på platsen. “På lancafé brukar det finnas folk som spelar på de flesta datorerna i alla 
möjliga åldrar.” Det skulle gå att spekulera att där förekommer en större del av delande av 
erfarenheter emellan de olika individerna på lancaféet. Det andra skulle vara att där ständigt är en 
pågående kommunikation mellan individerna på lancaféet “Vi hade livade diskussioner hela tiden vi 
var på lancaféet.“ Om man tittar citaten från lancaféet som en plats för att utveckla sociala 
interaktioner mellan nya parter, ser man att platsen uppmuntrar till att nya diskussioner både genom 
att testa nya spel tillsammans och att det är en plats där man skapar nya relationer. 

7.11 Sammanfattning foksugruppsintervjuerna 
Ser man till resultatet av fokusgruppsintervjuerna finns där en del data som sticker ut. Den mest 
uppenbara som går att se skulle vara hur lancafé används som en samlingspunkt för grupper av 
vänner för att tävla och umgås. Intervjuerna visar även att lancafé kan vara en plats för människor 
att få träna social kompetens, utifrån nya situationer som kan uppstå. Exempel på detta kan vara hur 
deltagarna på lancafé interagerar med varandra för att lära sig mer om aspekterna i spel, vilket 
kräver att de för en konversation med varandra. Vidare visar resultatet att platsen är en arena som 
uppmuntrar till gemenskap genom tävling. Med det syftar den empiriska datan till att du gärna går 
till platsen för att utmana vänner i olika spel, eller träffar nya deltagare att utmana. Som Teng och 
Chen (2014) beskriver kan man se platsen som en social arena att umgås på, men där finns även en 
aspekt av tävling och vilja att förbättra sig. resultatet visar på är det kan vara stora grupper som 
umgås och delar erfarenheter på arenan, vilket skulle skapa kopplingar till Lave och Wengers 
(1991) teorier av praktikgemenskap och Säljös (2000) sociokulturella perspektiv.  

7.12 Observationer 
Observationerna kommer presenteras i form av utdrag ur kategoriseringen som har relevans till det 
valda syftet. Vidare kommer där finnas diagram för att förstärka inblicken i olika aspekter ur de tre 
observationerna. Alla citat kommer få en kort beskrivning för att underlätta för läsaren att förstå 
valen bakom både kategoriseringen och citaten. Denna del kommer avslutas med en koppling till 
tidigare forskning för att se om resultatet stämmer överens med liknande resultat i andra studier. Där 
kommer även kopplas kort till den teoretiska referensramen för att förtydliga kopplingarna i datan 
som synliggjorts. 

7.13 Diskutera taktik 
Första citatet nedan från observationerna visar hur en interaktion mellan deltagare kan se ut på ett 
lancafé. Det andra citatet från senare i observationen visar på hur en annan typ av interaktion som 
kan förekomma ser ut. Båda citaten visar på hur sociala interaktioner på platsen kan utspela sig.  

“En grupp killar står vid en Xbox konsol och spelar ett fotbollsspel, killarna skrattar högljutt, och 
delar erfarenheter om hur man bör spela spelet. “ 
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 “Två äldre killar sitter vid en dator tillsammans och diskuterar högljutt om en video de tittar på.”  

Det sker en ständig delning av erfarenhet i grupperna, vidare kan man se i arenan att det sker en 
omedveten uppmuntring till att deltagarna delger sina kunskaper till varandra. Det går även att se att 
de delger glädje samt stöd när problematik uppstår. Detta synliggörs även i flera citat där det 
förekommer en kommunikation mellan olika deltagare på arenan. “En grupp killar sitter och 
diskutera taktik om ett spel, med glädje skratt.” Många interaktioner som förekommer kan jämföras 
med Vygotskys Zone of proximal development (Lloyd & Fernyhough, 1999) (Egidius, 2010)(bild 
6), eftersom deltagarna ständigt hjälper varandra med de svårigheter som kan uppkomma.  

7.14 Irrelevant till själva spelandet 
Båda citaten visar på en social kompetens som förekommer vid spelandet på lancafé. Detta syftar 
till dialogerna och debatterna som förekommer vid val av spel och lag. Deltagarna kan tillbringa 
enorma tider i diskussion för att skapa så pass bra möjligheter för deras spelande som möjligt. 
Dessa två citat speglar två händelser under observationen som visar på just detta.  

“En grupp killar står vid en Xbox konsol och utmanar varandra i matcher på ett spel, där de turas 
om vem som möter vem.”  
”Tre personer kommer in i lancaféet, de går in i det andra rummet och sätter sig vid var sin dator. 
De tillbringar en stund och diskutera vad för dataspel de ska spela, för att sedan gå över till att 
diskutera om något helt irrelevant till spelandet.”  

Ser man till citaten från situationerna är där en koppling till social interaktion på arenan. Det visar 
även på att interaktionen som förekommer inte alltid följer ett strategi/ tema av dataspel utan kan 
övergå till andra saker som är helt irrelevanta för det utsatta temat av lancafé. Där finns även andra 
aspekter av sociala interaktioner som inte följer de temat som förväntas på lancafé, det vill säga 
saker som är irrelevanta till själva spelandet. Citatet från lancafé visar på andra aspekter syftar till 
vanliga interaktioner som förekommer utanför arenan. “En kille vid Xbox konsolerna ska gå, alla 
andra killar säger hej då till denna och bankar denna i ryggen för att säga hej då.”  
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7.15 Små grupper 
Genom observationerna har gruppdynamiska processer på lancafé kunnat kopplas till resultatet. 
Denna aspekten syns väldigt tydligt när man ser till de olika anteckningarna från observationerna. 
Ett tydligt exempel på detta skulle vara att övervägande individer som kom till lancaféet kom i 
grupp eller träffade folk och skapade en grupp. Grupperna i sin tur diskuterar olika taktiker och 
delar erfarenheter. Dessa citaten kommer från observationen som gjordes som visar på just hur en 
sådan situation kan se ut.  

 “Tre killar sitter och spelar ett dataspel som kräver att de diskuterar en taktik och upplägg för hur 
de ska gå tillväga för att lyckas med spelet. “ 
 ”En liten grupp yngre killar sitter och snackar om olika lan de varit på, vilket sedan går över till 
att de pratar om hur skönt de var att komma hit för skolan slutade tidigare. “  

Det går även att se till de citaten som är kopplade till yngre killarna vid Xboxen. De ser det som en 
skön grej att komma från skolan och umgås tillsammans på lancaféet. Vilket i sin tur skulle kunna 
skapa en koppling: att lancafé är en stark arena för att skapa bra gruppdynamik, där alla parter 
upplever arenan som positiv och lugnande.  

Om man ser på anteckningarna från observationerna kan man se hur gruppsituationerna ser ut på 
lancaféet. Utgår man ifrån att de grupper som skapats eller kommit dit, får uppleva en positiv 
gruppdynamik skulle en teori vara att platsen är en bra miljö för att utöva olika aspekter av detta.  

7.16 Grupp struktur  
Diagrammen visar de 30 grupper/individer som förekom under de tre observationstillfällena, samt 
storlek på dessa. Diagram visar att där förekom endast två individer som var ensamma av de 30 
grupperna/personerna. Detta innefattade endast 7% av alla som förekom under observationen. 
Resterande 28 var grupper mellan 2 och 5 individer, vilket innefattade 93% av resterande. Utgår 
man från att alla dessa grupper utvecklar en positiv gruppdynamik, kan man skapa en teori att över 
90% av alla som kommer till platsen utvecklar positiva gruppnormer. Gruppnormerna som skapas 
på platsen kan tydligt ses när man tittar på de citaten från observations anteckningar där det 
förekommer delande av erfarenhet och glädje.  

 “En dialog mellan två killar som spelat en match Starcraft 2 mot varandra. Den ena killen säger - 
Fan någon gång måste jag kunna slå dig. Den andra killen svarar med ett skratt och - då måste du 
komma ihåg att bygga drones. killen fortsätter med att peka på skärmen för att visa något. killarna 
går sedan över till att diskutera vad de ska spela som nästa spel. “ 

 Ser man på de grupper som förkom under observationen ser man att det skedde en delning av 
erfarenhet, samt en ständig träning i samarbete och kommunikation. tittar man på citatet nedan kan 
man se att de som befinner sig på lancaféet utövar långa diskussioner om vad de ska göras samt det 
sker en ständig hjälp mellan individerna för att stärka varandra. Dessa citaten kommer från olika 
sitvationer från observationerna som genomfördes. 

 “Övervägande av de unga spelar spel där man måste samarbeta för att vinna matcherna, medan 
de äldre spelar övervägande spel där man är ensam mot alla. “ 
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 “Lancaféet är fullt med diskuterade person konversationerna varierar från spel till skratt till 
djupdiskussioner om politiska problem i världen. Samtidigt i bakgrunden hörs ett ständigt klickande 
av datormöss och tangentbord.” 

I lancafémiljön förekommer en del debatt och kompromisser mellan individerna, vilket går att dra i 
parallell med att de utvecklar en god gruppdynamik, samt delger varandra olika kompetenser. 
citaten nedan visar på hur en sådan debatt kan gå till samt tydliggör de fördelar som nämndes ovan. 
Citaten kommer från observationerna som gjordes på Goodgame. 

“En grupp killar sitter och diskuterar om vilket spel de nu ska spela, de för en debatt där de väger 
fördelar och nackdelar med att spela det utsatta spelet. Efter en stund debatt kompromissar de fram 
ett resultat.”  
“En grupp äldre killar spelar league of legends med varandra, de sitter vid tre datorer på rad och 
kommenterar ständigt på vad varandra ska göra bättre. Vid flera tillfällen tar de av sig hörlurarna 
och pekar på skärmen för att visa vad vännen ska göra.“ 

 I denna datan visade sig också att där förekommer att individer gick ditt ditt. Under observationen 
synligares detta endast vid två tillfällen där det visade sig att en individ kom ditt själv och inte hade 
någon kommunikation med övriga på platsen. Detta kan vara vanligt och ovanligt men 7% av 100% 
är en för liten del för att dra slutsatser om hur stor bredd det är av detta. “En ung kille sitter själv 
och väntar på något, sitter vid en dator utan att den är igång.” Denna individen satt vid datorn utan 
att utöva något dataspel, så tillfället som citatet tar upp kan sakna en del bakomliggande information 
för att ge situationen rättvisa. 
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8 Diskussion  

8.1 Lancafé - lärande miljö? 
Tätt intill genomförandet av datainsamlingen har ett flertal nya frågor kommit till samt en del 
slutsatser. Frågorna kom som tillägg genom att området som studerades har visat på att det kan ses 
som en plats för social kompetens. Med det syftar vi till att individerna delges förmågor eller 
kompetens gentemot andra på lancaféet. De sociala situationer som främst stack ut det empiriska 
materialet var individernas ständiga kommunikation kring taktiker, samt deras hjälpsamhet emot 
övriga individer i lancaféet. Typiska fallen som främst stack ut var när deltagarna spelade World of 
Warcraft, League of Legends, sportspel och Starcraft 2. Där de ofta var framme och gav råd och tips 
på hur de skulle göra för att prestera bättre både i grupp och enskilt. Detta upplyser oss om att de 
deltagare som vistas på lancaférna har ett bra samspel med andra, de visar även på att de kan 
fungera väl i olika sociala situationer och olika sociala grupper som uppstod på platsen. Frågan som 
skapas ur denna observation skulle vara om de faktiskt lär sig något på denna plats? Det som det 
empiriska materialet visar är att lancafé i allmänhet är en social plats för de individer som befinner 
sig där.För att svara på frågan ser på det sociala interaktionerna på lancaféet utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv, så skulle det gå att placera deltagande på lancafé som en kulturell 
aktivitet där individerna formas utifrån de erfarenheterna de delar (Säljö, 2000; Vygotskij, 2003). 
Säljö (2000) och Vygotskij (2003) har såsom åsikt att kunskap inte bara är något som bara är 
individuellt, utan är något som både skapas och utvecklas i deltagande och samspel med andra. Ser 
vi på det empiriska materialet som ackumulerades in gav de en rad exempel på där deltagarna på 
arenan deltog med varandra och delade erfarenheter. Problematiken med det empiriska materialet är 
att all information som delades kanske inte är överförbar till miljöerna utanför lancaféet. En större 
del av resultatet visade på att deltagarna delade erfarenheter och taktiker kring spel, vilket skulle 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv hjälpa dessa att utveckla nya kunskaper om ämnet de delger 
information om. Väljer man däremot att se på den empiriska datan som samlades, där individerna 
på platsen diskuterade saker som inte hade relevans till dataspelande. Skulle det visa på utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv att dessa deltagare lärande sig nya och relevanta sociala kunskaper. 
Eftersom denna del inte framgick i alla insamlingar av det empiriska materialet är det svårt att säga 
om detta är något som går att generalisera för alla lancafé i Sverige. Men platsen där observationen 
genomfördes kan vi se tydliga aspekter från resultatet att individerna på arenan diskuterar och 
delger information som har irrelevans till temana som förväntas på arenan. 

8.2 Utvecklas kunskap? 
 Om vi ser på de aspekter från datan som blir synliga av att individerna spelar dataspel på ett lancafé 
i sällskap skulle det kunna skapa teorin att de utvecklar en social kompetens. Denna teori görs 
starkare delvis genom Säljö (2000) och Vygotskij (2003) teori om kunskap utvecklas i deltagande 
och samspel med andra. Eftersom deltagarna som deltog på lancaféet samarbetade i spelen för att 
komma fram till bästa sättet för att vinna, samt tillbringade tid innan spelen startade för att diskutera 
taktiker och idéer. Denna teori stärks ytterligare av praktikgemenskap (CoP) där Lave och Wengers 
(1991) beskriver en samling av individer som delar ett intresse eller yrke. Vilket gör individerna i 
gruppen utvecklas naturligt framåt i sin skicklighet på grund av att de delar ett intresse för den 
domänen eller område de befinner sig. Lave och Wengers (1991) teori kan ses i de olika delarna ur 
det empiriska materialet där deltagarna sitter i grupp och försöker lösa de olika uppgifterna som 

�31



spelen erbjuder. Ser man till den teorin som Visser, Antheunis & Schouten (2013) har skapat om att 
eftersom lancaféet är en social miljö så utvecklas individernas lärande. Detta dras i parallell till att 
den empiriska datan som samlades in där individerna nästan aldrig 
kom till arenan själv, och även om de gjorde de så satte dig sig i en 
grupp. Om man då ser till individens deltagande i dataspel i 

förlängning lancafé skulle vara en arena för att utveckla spelarens lojalitet och tillfredsställer dennes 
sociala behov.  

8.3 Studiens slutsatser  
Under denna rubrik presenterar jag de tre slutsatser jag dragit från teorierna om lancafé, internetcafé 
och det empiriska materialet. Slutsatserna kommer även följa ramarna från frågeställningarna i den 
bestämda ordningen som de är representerar. Jag kommer ställa dessa slutsatser mot teorier som 
finns redan och problematik som förekom under studien gång. Vidare kommer jag även ge förslag 
på om jag anser slutsatserna kommer behöva studeras mera och hur detta bör gå till. 

8.2.1 Beskriver sammanfattande helhetssynsvinkeln 
Genom att titta på lancaféet utifrån resultatet från observationerna och diskussionerna från 
fokusgrupperna och intervjun kan jag skapa tre genomgående slutsatser. Dessa slutsatser är i starkt 
kopplade till resultatet som skapats från datainsamlingen och från mina personliga erfarenheter av 
att göra datainsamling.   
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8.2.1.1 Slutsats ett  
”På lancafé sker en ständig kommunikation mellan individerna som vistas där. Oavsett om spelaren 
går in för att spela själv kommer denna ta del av interaktionen på platsen. Vidare går det att se från 
observationen att de som deltar på platsen gladeligen delger information mellan varandra.”  

Om man utgår från att 
slutsatsen ett är en korrekt 
bild av verkligheten på ett 
lancafé går det att diskutera 
vissa föredelar med att 
vistas på platsen. En av de 
största fördelarna skulle 
vara den sociala 
kompetensen du utvecklar, 
eftersom du hela tiden tar 
del av den informationen 
som sprids på arenan. Lave 
och Wengers (1991) ser en 
samling av individer som 
delar ett intresse eller yrke 
som en grupp där kunskapen 
utvecklas naturligt framåt utan större hinder i sin skicklighet på 
grund av att de delar ett intresse för den domänen eller område de 
befinner sig. Jag ser utifrån empirin att platsen har samlat individer 
med samma intressen. Detta skulle innebära att regelbundet 
deltagande skulle enligt Lave och Wengers (1991) utveckla kunskaper inom de intresse de delar. 
Dessa teorier går även att förlänga till den sociala interaktion som sker över nätet i form av en 
"virtuell praktikgemenskap" (VCOP)(Murillo, 2006) eftersom platsen uppmuntrar till användandes 
av program som Skype eller chat baserade motsvarigheter. Förlänger man aspekten av spelandet 
ytterligare går det att dra paralleller till Linderoth & Olssons (2010) avhandling kring spelvärlden. 
De syftar på vänskaperna och mötena som uppstår i den sociala världen, som ibland kan sträcka sig 
förbi dataskärmen till verkliga världen. De fortsätter även att ta upp de gränsöverskridande 
potentialerna som förekommer. Genom allt detta kan jag säga att lancafé är en plats för möten med 
individer både i verkligheten och i en virtuell praktikgemenskap där det går att ta del av olika 
erfarenheter individerna emellan. Problematiken med denna teori är att intervjun och 
fokusgrupperna genomförd på personer som har kommit tillbaka till lancaférna för fler besök. För 
att verkligen få en rättvis bild av platsen sociala interaktioner med alla dess deltagare skulle det 
behövs en breddning av informanterna. Med det menas intervju med människor som inte alltid har 
endast en positiv syn emot lancafé. Vidare skulle observationen kunna genomförts av en person 
med inga förkunskaper av lancafé för att verkligen se vilka aspekter av platsen som sticker ut och 
inte vilka som är fokuserade av denna studiens observatör. Hade resultatet blivit detsamma som 
denna studien skulle man då kunna se lancafé som en plats för alla att lära sig social kompetens. En 
kritik mot metoden kan vara utifrån att ha genomfört observationen och intervjuerna att platsen 
visar på starka aspekter av social interaktion, genom de olika observationerna av erfarenhets 
delande, förlusthantering och samarbetena för att vinna dataspelen. Kritiken mot min bild av platsen 
skulle vara att jag är styrd av mina åsikter och egna erfarenheter av dataspel och själv nästan bara 
har positiva erfarenheter av dessa. För att säkerställa teorin skulle det krävas fler studier på arenan, 
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där personerna inte har förkunskaper av platsen eller dataspel för att verkligen tydliggöra de 
aspekter på platsen som blir synliga. 

8.2.1.2 Slutsats två 
 ”Om man ser till platsen lancafé, kan man utifrån allt empirisk material definiera dessa som en 
plats för social interaktion. Platsen uppmuntrar även individer med mer kunnande att delge sin 
erfarenhet till övriga på platsen.” 

 Under observationen var det ett flertal exempel av individer på lancaféet som ville hjälpa varandra 
att bli bättre spelare i de dataspel de spelade. Detta skulle kunna dras i koppling till Säljö (2000) och 
Vygotskij (2003) teorier. Genom detta kan man då diskutera att kunskap som skapas på lancafé inte 
bara är något som är individuellt, utan är något som både skapas och utvecklas i deltagande och 
samspel med andra på arenan. Om man utgår från detta perspektiv skapas kunskap genom 
interaktion och gemenskap mellan individerna på lancaféet. Vilket innebär att alla situationer då 
individen utsätts för interaktioner skapas nya kunskaper. Detta betyder då att arenan uppmuntrar till 
ett sociokulturellt lärande. Jag kan se fördelarna med att använda lancafé, delvis för att datorerna är 
placerade så att det uppmuntrar till interaktion. Samtidigt som dataspelandet skapar möjligheten för 
interaktioner mellan individerna på platsen. Tittar man vidare på platsen utifrån det dataspelande 
perspektivet, skulle det gå att argumentera för att spel hjälper individen att utveckla resurser för 
framtida lärande med en fokus på problem baserat lärande. Detta för att enligt Egidius (2010) och 
Lloyd & Fernyhough (1999) är spel en bra arena för problembaserad aspekter. Om man kombinerar 
dessa två teorier kan man diskutera att platsen skapar möjligheter för individerna att utveckla olika 
aspekter av problembaserat lärande tillsammans. Lancafé uppmuntrar även till något som påminner 
of Vygotskys Zone of proximal development (Lloyd & Fernyhough, 1999) (Egidius, 2010). Varje 
individ kan fungera som lärare till den bredvid sig, samtidigt som spel uppmuntrar att utveckla 
spelaren i rätt proximala utveckling. Jag skulle argumentera utifrån dessa teorier att platsen är 
optimal för att genomföra lärande på.  
Där finns en del problematik till denna teori, där den främsta skulle vara att datainsamlingen är för 
snäv för att kunna argumentera för validiteten. Detta känner jag delvis eftersom där finns så många 
teorier som pekar mot att dataspelande skulle vara något positivt för individen att utöva. Samtidigt 
finns där ett citat ur observationen som får mig att tänka kring att det är värt att forska vidare på.  

“En grupp äldre killar spelar League of Legends med varandra, de sitter vid tre datorer på rad och 
kommenterar ständigt på vad varandra ska göra bättre. Vid flera tillfällen tar de av sig hörlurarna 
och pekar på skärmen för att visa vad vännen ska göra.“ 

 Skulle det vara så att denna observation har en korrekt koppling till verkligheten på arenan, skulle 
en bredare forskning vara att föredra för att få fram alla aspekter av området. Men även utveckla ett 
sätt att använda sig av platsen för att lära sig mera om de sociala interaktioner som förekommer 
både i spel och bland målgrupp.  

8.2.1.3 Slutsats tre 
 ”Lancafé är inte bara en plats för gruppdynamik, utan en plats där grupper skapas och skapar 
långvariga relationer till varandra. det är också en plats där gruppdynamik föredras och förväntas 
av individerna som deltar.”  
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Denna teorin har mycket stöd i empirin i form av anledningarna för att man går till lancafé och vad 
som faktiskt händer på lancafé enigt observationen. Den främsta speglingen av empirin skulle vara 
att du med hög sannolikhet enligt observationen sitter eller kommer till platsen i grupper. utgår man 
från det social kulturella perspektivet av Säljö (2010) så lär sig individerna ständigt i interaktionerna 
med andra individer. Vilket skulle innebära utifrån teorin att alla de som kommer dit i grupp 
kommer dela erfarenheter och kunskap, för att de har en interaktion i grupp. Enligt Lave och 
Wenger (1991) kan situerat lärande beskrivas som en modell för lärande i gemenskap med andra. 
Då kan lancafé grupper ses som lärande som sker i samma sammanhang i vilket det tillämpas. Lave 
och Wenger (1991) ser på lärande som en process som inte bara är överföring av abstrakta 
kunskaper från individ till en annan, utan en process där kunskap kan ses som en samarbetade 
konstruerad social process. Så de exemplen från empirin där individer delger kunskap i grupper kan 
ses som en process där lärande i gemenskap förekommer. Det går även att koppla 
relationsskapandet som förekommer på lancaféet. Tittar man datorn som en förlängning av 
individerna som sitter där kan teorierna om social kompetens och ensamhet kopplas till beteendena 
som förekommer på arenan. Det går att se om man utgår från Linderoth & Olssons (2010) 
avhandling kring spelvärlden. Där de syftar på vänskaperna och mötena som uppstår i den sociala 
världen, som ibland kan sträcka sig förbi dataskärmen till verkliga världen. Detta kan man föra i 
parallell med teorierna från Antheunis & Schouten (2013) undersökning där spelarna bytte ofta 
mellan olika kommunikationspartners, vilket i sig själv blir en ökning av social kompetens och en 
minskning av ensamhet genom att medverka i dataspel. Om man ser på lancafé som en plats för 
dataspelande kan man argumentera utifrån dessa två teorier att individerna som vistas på lancaféet 
skapar nya vänskaper i spelet som kan sträcka sig bortom skärmen samtidigt som du ständigt 
kommunicerar med nya individer vilket skapar en möjlighet att hitta och skapa nya vänskaper. Där 
finns ytterligare kopplingar till detta i både empirin och tidigare forskning Antheunis & Schouten 
(2013) undersökning genomfördes bland 790 gymnasieelever som visade att det var svårt att se 
tydliga kopplingar mellan att spela WoW och ungdomars sociala kompetens och ensamhet i den 
specifika studien. Men studien visa att spelarna bytte ofta mellan olika kommunikationspartners, 
vilket i sig själv blir en ökning av social kompetens och en minskning av ensamhet genom att 
medverka i dataspel. De studier som finns kring de social aspekterna visar att lancafé fungerar som 
en plats att umgås och socialisera (Teng & Chen ,2014) (Gürol & Sevindik, 2007). Vilket ytterligare 
skapar möjligheter för att skapa nya relationer. Problematiken med denna slutsatsen är delvis att den 
beroende av andras teorier för att bevisas, samtidigt kan kritiken mot metodinsamlingen göras, 
eftersom jag som genomförde datainsamlingen redan hade en för uppfattning om platsen vilket 
skulle omedvetet ha spelat in i de aspekter som noterades från observationerna. Samtidigt finns där 
mycket stöd för slutsatsen eftersom lancafé har en koppling till dataspel vilket för in de föredelar 
som finns för de sociala aspekter via dator. Där går även att vara kritisk till dessa teorier eftersom de 
inte är direkt kopplade till platsen som studeras, utan tar på sig en andra hands roll. Det som skulle 
kunna vara aktuellt för fortsatta studier skulle vara att genomföra studier på internetcaféer och 
lancafé för att delvis se skillnaderna och om slutsatsen stämmer in på internetcafé. För skulle det 
visa sig att slutsatsen inte stämmer in på internetcaféer skulle det betyda att dataspelen spelar en 
större roll för den sociala aspekterna än platsen. De gruppdynamiska processerna finns inte mycket 
problematik på empirin utöver att det skulle kunna vara platsbundet, det vill säga att 
omständigheterna skulle kunna se annorlunda ut på andra lancafé.  

8.3 Lancafé uppmuntrar till social hälsa 
 Diskuterar man platsen lancafé som en plats för de sociala aspekterna, går det att se en rad teorier 
och data som visar på detta. Börjar man diskutera utifrån hur platsen är utformad, går det att se att 
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datorerna är placerade så att individerna sitter bredvid varandra i ett sådant avstånd att en 
interaktion är möjlig, i vissa delar av lokalen förekommer det även datorer mitt emot varandra vilket 
också öppnar möjlighet för interaktion. Det som kan vara viktigt att ställa frågan“på vilket sätt detta 
har inverkan på varje individ?” Det jag såg i observationerna var att där förkom en ständig 
interaktion mellan individerna på platsen och med jämna mellanrum en utstrålning av glädje i form 
av leende eller skratt. Denna observation drar jag i parallell med (Teng & Chen ,2014) (Gürol & 
Sevindik, 2007) observationer vilket är att det ofta upplevs att individerna ser platsen som en känsla 
av frihet, avkoppling, gemenskap, jämlikhet och där man kan ha roligt. De betydelser som lancaféet 
skulle kunna vara kopplade till de sociala situationer som skulle kunna kopplas till social hälsa. Då 
främst de kopplingar om att relationerna skapar glädje, nya relationer, och en plats att vara social 
för de involverade. Problematiken med detta skulle vara att individerna som observerade är bundna 
till den plats som observerades och kan inte ha överförbarhet till andra lancafé. Detta känns högst 
inte troligt, men för att bibehålla en säkerhet i slutsatsen om social hälsa skulle en studie behöva 
göras med fokus enbart på hälsoaspekter på platsen.  

8.4 Brister i studien 
 För att verkligen skapa en säkrare bild av resultatet skulle studien behövt genomföra flera 
observationer på olika lancaféer och internetcaféer för att säkerställa att resultatet som samlades är 
en aspekt av lancafé, dataspel, eller en kombination. Vidare hade observationerna behövt göras av 
en person med inga tidigare kunskaper av området, för att säkerställa att de som observerat är en 
korrekt bild av arenan och inte omedvetet styrt av tidigare kunskaper. Metoden som valdes passade 
väldigt bra överens med området. Ska fortsatt forskning göras bör man använda sig av fältforskning 
och en kvalitativ inrikting. De som inte bör göras fortsättningsvis är använda sig av fokusgrupper 
eftersom målgruppen ofta består av individer med väldigt spridda scheman. vilket försvårar 
processen. Samt att min upplevelse var att intervjun gav mycket mer för empirin än vad 
fokusgrupperna gjorde. Anledningen jag tror skulle vara att visa individer tog överhand och 
lämnade bara utrymme för övriga att hålla med.  

8.5 Samband inom datamaterialet - likheter och olikheter 
 Det fanns likheter och olikheter i datamaterialet beroende på insamlingsteknikerna; fokusgrupp var 
mer spridda svar men samtidigt väldigt mycket ledande roller som kom fram bland deltagarna. 
intervjun gav möjlighet till en omfattande diskussion om området vilket öppnade upp för kunskap 
som inte varit nåbar via tidigare forskning, men samtidigt en väldigt ensidig syn av arenan. 
Observationen gav en så ren bild av verkligheten som var möjlig utifrån omständigheterna, 
problematiken var att det var endast observationer på en plats vilket gör det svårare att jämföra 
resultatet.  

8.6 Likheter  
Studerar man resultatet utifrån vilka delar från intervjun, fokusgrupperna och observationen som 
har olika likheter med varandra kan man se att där finns vissa områden som är återkommande i de 
olika data områdena.  

8.6.1 Sitt i grupp 
 Sitter i grupp med individer, eller skapar nya relationer för att sitta i grupp. Detta var en 
genomgående punkt i all data som var genererade, på lancafé ska man sitta i grupp för att få ut mest 
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av upplevelsen. Denna punkt togs upp i intervjun som det viktigaste för att ha roligt, i 
fokusgrupperna som en del av själva grejen med lancafé och under observationen som det faktiskt 
såg ut när man studera miljön. 

8.6.2 Social plats  
En punkt som var genomgående i allt empiriskt material var att där förekom en stor del social 
interaktion mellan individerna på platsen. En interaktionen som synlig gjordes i materialet var 
främst de dialogerna individerna hade om de dataspelen som spelades. 

8.6.3 Livade diskussioner  
En aspekt som förekom som en sidkommentar i både intervjun och fokusgrupper, var de dialoger 
som förekom mellan spelarna. denna dialogen kunde innefatta skapandet av nya relationer genom 
att utmana nya människor på ett spel eller samarbeta med vänner för att klara ett spel. genomgående 
i all empirisk data är att där är en ständig diskussion pågående på lancafé.  

8.6.4 Nya erfarenheter  
All data syftar till någon form av nytt lärande hos individerna, intervjuerna och fokusgrupperna 
mest genom de personerna man lär känna eller genom de nya spelen man testar. observationen 
visade både på dessa aspekter och att de faktiskt pågår en ständig delning av information på platsen.  

8.7 Olikheter 

8.7.1 Social plats  
En del som var olika i resultatet var den interaktionen som förekom på platsen, intervjun menade på 
att där förekom en del interaktion, fokusgrupperna menade att interaktionen var främst fokuserad 
kring spelandet och sakerna kring detta som taktiker, gear och så vidare. Men när man studerar 
observationen så visade den att interaktionerna som förekom varierade stort mellan tema dataspel 
och vardagliga teman.  

8.7.2 Nya erfarenheter  
Ser man till vad individerna tror sig lära sig och vad de faktiskt skulle kunna lära sig är det två 
skilda svar. Intervjun och fokusgrupperna menade på att individerna på lancafé lär sig om nya spel 
och nya taktiker av varandra. Observation visar på att den övervägande kunskapen som delas är 
delvis de som synliggjordes, men även en stör del vardagliga kunskaper så som skola och pengar.  

8.7.3 Sammanfattning  
Vad som är relevant för studien skulle vara att de förekommer en ständig interaktion mellan 
individerna på lancaféet. Denna interaktion visade sig även inte alltid vara kring dataspel, vilket 
visar på att där förekommer kommunikation om saker som har en irrelevans till platsen. Detta skulle 
man kunna dra slutsatsen att arenan lär individerna om mer saker än bara dataspel. Vidare kan man 
genom resultatet visa på att man skapar grupper och utöver olika typer av gruppdynamiker. platsen 
uppmuntrar även till att ska nya relationer.  
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8.8 Implikationer 
Där är några påstående som har kommit till ytan som är värda att ta upp. Den första är att lancafé 
har en helt nytt syfte för allmänheten än vad den hade tidigare när de först öppnade. Ser man till den 
teori som Ferlander och Timms (2006) och Gürol & Sevindik (2007) utgick ifrån skulle man nu 
kunna argumentera att platsen inte bara längre har ett syfte att förse allmänheten med internet. Utan 
har förändrats till en social plats där vänner kan umgås och utveckla sina sociala kunskaper 
tillsammans. Denna bild av lancafé kan vara väldigt anpassad till Sverige och kan ha skapats som 
en effekt av vår tillgång till internet i våra hem. Det andra påståendet som känns relevant att ta upp 
skulle vara vikten av denna platsen för visa ungdomar för att få ett socialt umgänge. I resultatet 
förekom det att platsen hade skapat en del nya relationer, vilket kan argumenteras som positivt. Men 
den punkt som var övergripande var hur lancaféet fungerade som en central plats där både barn 
ungdomar och till viss del vuxna umgås tillsammans med vänner. Det är värt att tilläga att en plats 
som lancafé skulle kunna fungera som en arena som uppmuntrar till socialt lärande i form av 
delande av erfarenheter, både tema dataspel såsom väsentliga sociala verktyg.  

8.9Spekulationer kring lancafé  
Studien ställer frågan om resultatet som är samlad har överförbarhet till alla lancafé. Svaret på 
denna frågan skulle kräva en bredare studie om både internetcafé och lancafé. Men just denna 
studien skulle gå att generalisera till de svenska lancaféerna. Det vill säga till de lancafé som säljer 
sin verksamhet som en plats att spela dataspel på. Denna studien skulle få svårigheter att 
generalisera till internetcaféer, eftersom dataspelen har en sådan stor roll i varför individer har 
samlats där. En viktig del i som framkommit i studien är att lancafé kan vara en plats för socialt 
lärande både genom dataspel och interaktionerna mellan individerna på arenan. Det som skulle vara 
intressant att studera vidare på lancafé skulle vara hur pass mycket mer socialt lärande som 
förekommer på ett lancafé jämfört med att tillbringa några timmar med att spela dataspel.  

8.10 Svårigheter i studien  
Studien i helhet hade behövt göras bredare i form av jämförelser mellan internetcaféer och lancafé 
för att tydliggöra delvis skillnaderna och för att tydligare vilka aspekter som var specifika för just 
den ena eller andra. Det enklaste och effektivaste av datainsamlingsmetoderna som användes var 
observationen, vilket troligen hade varit en bra start i att breda studien.  

8.10.1 Genomförandet 
 Ser man på de olika datainsamlingsmetoderna så kan man se resultatet som var genererad var 
övervägande från intervjun och observationen. Detta troligen för att fokusgrupperna inte var den 
effektivaste insamlingsmetoden för arenan. Troligen bättre data kunna framtagits om man 
genomförde en bredare observation där fokusen ligger kring att observera flera olika platser både 
lancafé och internetcafé. Vidare kunde studien fått mindre subjektiva bilder genom att 
observationerna genomfördes av flera individer på samma plats för att kunna samla in mer data, 
sedan jämföra dessa. Problematiken med detta skulle kanske vara att där är begränsade datorer på 
lancafé och internetcaféer vilket skulle försvåra processen att bibehålla studien dold. En aspekt som 
skulle kunnat vara en stark komplettering skulle varit en observation på dreamhack 
(DREAMHACK AB, 2011) vilket är en stort lan mer flera 20 000 deltagare, detta skulle kunna ha 
använts för att verkligen se vilka diskussioner som förekommer mellan individerna på sådan arenor 
och genom det se vad som skulle kunna läras av detta. Vidare skulle detta vara en bra plats att göra 
fortsatt forskning på målgruppen och arenan. Delvis för att dreamhack är såpass mycket större 
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samtidigt som du har möjlighet att träffa målgruppen som skulle vistas på lancafé i resterande del av 
Sverige.  

8.11 Återkoppling till syfte 
Syftet med studien var att belysa och beskriva om där fanns förutsättningar för socialt lärande, 
gruppdynamik och social kompetens på lancafé och om där finns en arena genom sociala 
interaktioner för detta att utvecklas. Ser man till resultatet av den tidigare forskningen inom området 
kan man dra en rad slutsatser. Det viktigaste kan då vara att det moderna lancaféet bör ses som en 
social plats och därför inte utgå ifrån att det följer de stereotyper som präglas i samhället. Lancafé 
upplevs oftast av deltagarna som en plats där man får en känsla av frihet, avkoppling, gemenskap 
och jämlikhet. En plats där man kan ha roligt, diskutera med likasinnade människor och skapa 
relationer (Teng & Chen ,2014) (Gürol & Sevindik, 2007). Genom studierna som har gjorts skulle 
man kunna argumentera att platsen har sociala interaktioner, som synliggörs genom gemenskapen 
hos deltagarna. Problematiken med studien var att den genomfördes i Kina vilket försämrar 
överförbarheten till det svenska samhället. Efter att ha bearbetat det empiriska materialet har det 
blivit tydligt att Teng och Chens (2014) samt Gürol och Sevindiks (2007) teorier är överförbara till 
svenska lancafé. Empirin tydliggjorde att lancafé är en plats som är ständigt präglad av sociala 
interaktioner mellan deltagarna. Problematiken med denna studien skulle vara att observationen 
gjordes på ett lancafé, vilket begränsar resultatet till stor del till det lancaféet. Detta påverkar 
visserligen bara överförbarheten till viss del, eftersom fokusgruppsintervjuerna genomfördes på 
individer runt om i Sverige och resultatet från fokusgruppsintervjuerna liknade det för 
observationen. Genom att kunna definiera lancafé som en social arena som är präglad av ständiga 
sociala interaktioner kan man utgå från Säljös (2000) teori att platsen kan ses som en plats där 
deltagarna är i ständig lärdom av varandra. Ser man till frågeställningen kring vilka sociala 
kompetenser som utvecklas bör man i första hand utgå från Teng och Chens (2014) bild av lancafé, 
eftersom de ser det som en plats som har utvecklats till en arena där deltagarna umgås och skapar 
nya interaktioner. Om man utgår från Säljös (2000) och Vygotskijs (2003) teorier om hur lärande 
sker i sociala arenor, skulle lancafé vara en social arena. Då går det att koppla in Trost och Levins 
(2010) teori om symbolisk interaktionism, eftersom detta skapar möjligheten att identifiera lärande 
genom en observation. Genom dessa teorier skulle då social kompetens utvecklas så länge platsen 
erbjuder nya erfarenhet för deltagarna. Detta går att kopplas på två sätt, den första via dataspelandet 
och det andra via interaktionerna som förekommer. Ser man till dataspelande kan man diskutera 
utifrån Visser, Antheunis och Schoutens (2013) teorier om lagets deltagande i dataspel var positivt 
relaterat till efterlevnad av gruppnormer och tillfredsställelse av lärandet av sociala behov. Det 
skulle betyda att deltagarna bygger social kompetens genom att spela dataspel. Detta går delvis att 
se genom foksugruppsintervjuerna eftersom spelet skapade möjligheter för en av deltagarna att 
interagera med nya människor och därigenom utveckla sin sociala kompetens. Den andra sidan av 
lärandet i social kompetens skulle då vara ifall deltagaren skapar sig nya relationer och genom detta 
utsätts för situationer där social kompetens kan tränas och utvecklas. Detta blev väldigt tydligt 
genom allt empiriska material. Där fanns spår av att lancaféet inte bara öppnade upp för individen 
att skapa nya relationer, utan den skapade även möjligheterna med dataspel att träna dessa. Detta 
gör lancafé till en optimal plats att studera social kompetensutveckling, eftersom flera aspekter av 
social kompetens utvecklas på platsen; exempelvis förmåga att arbeta i grupp och verktyg att skapa 
nya relationer. Den sista viktiga punkten för studien var huruvida gruppdynamiska processer blir 
synliga på lancaféarenan. Börjar man med att utgår man från en praktikgemenskap (CoP) enligt 
Lave och Wenger (1991) som är en samling av individer som delar ett intresse eller yrke. Genom 
teorin så ser man individerna i gruppen utvecklas naturligt framåt utan större hinder i sin 
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skicklighet, på grund av att de delar ett intresse för den arena eller område där de befinner sig. 
Vidare kommer förmågan i dataspel hos deltagarna ständigt att utvecklas på lancaféarenan. Genom 
att använda dataspelen som verktyg för exempelvis debatter, diskussioner, lagspel och tävlingar 
skapar dessa en utveckling av skicklighet på dessa områden vilket sedan går att föra över till andra 
aspekter av deltagarnas liv. Vidare visade resultatet att deltagarna inte bara diskuterade dataspel i 
grupperna de placerade sig i utan även saker som var irrelevanta för temat som följer arenan vilket 
skulle betyda att förutom att bli skickligare på de aspekter som nämns ovan skulle de omedvetet 
använda sig av metoder som påminner om Vygotskys Zone of proximal development (Lloyd & 
Fernyhough, 1999) (Egidius, 2010) (bild 6). Detta skulle innebära att lancafé är en optimal plats att 
träna vissa färdigheter som man tidigare inte förknippade med platsen. Problematiken med detta är 
att observationen i en kvalitativ studie är väldigt styrd av författarens erfarenheter, vilket kan ha 
spelat roll i informationen som datainsamlingen samlade in. Detta skulle kräva att en studie gjordes 
på flera lancafé runt om i Sverige för att se om resultatet stämmer överens med det som 
dokumenterades på detta lancaféet.  

8.12 Viktigaste bidraget 
 Resultatet efter studien är att frågorna som ställdes har blivit besvarade, samtidigt som en del nya 
områden har öppnas upp. Därför kan man se denna studies viktigaste bidrag till framtida 
forskningar skulle vara att öppna upp lancaféarenan för fler studier inom det sociala lärandet. Denna 
studie har visat att arenan är en plats som är präglad av olika stereotyper och gamla studier. Vilket 
gör ett behov av en rad nya studier inom olika områden så som lärande, hälsa och gruppdynamik. 
Denna arena skulle vara intressant att använda som utgångspunkt för större studier inom lärande, 
eftersom både denna studie och andra har visat på att platsen kan ses som en arena för social 
interaktion och lärande. 
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9 Samhanfattning 
Sammanfattning Vidare forskning Där finns många aspekter av denna Undersökning som bör 
undersökas djupare och över längre tid. Den mest framkommande är den stora inpakten lancafé 
verkligen har på det sociala lärandet och sociala hälsan hos deltagarna som kommer dit regelbundet. 
Detta skulle gå att lösa genom att kolla på fler lancafé för att säkerställa att slutsatserna som drog i 
denna verkligen stämmer överens med verkligheten. Dessutom skulle fler studier kunna göras på 
målgruppen, eftersom där finns få studier på individerna som går till dessa platser. Detta för att se 
vilken den långvariga effekten skulle vara på de sociala aspekterna som togs upp i studien. Jag 
skulle rekommendera fortsatt forskning på området skulle göras med en stor dold observations 
studie, eftersom det gav en så pass bra bild av verkligheten på lancafé. Vidare hade det varit 
intressant att undersöka den långa effekten av kompetensen hos de som deltar på arenan, eftersom 
denna undersökning bara tittar på ytan av det lärande som förekommer, skulle det vara intressant att 
driva en undersökning där vi utforskar mer än en lärande typ i syftet och jämföra det med arenor 
som förknippas med detta lärandet.  

9.1 Viktigaste resultatet  
Efter att ha undersökt arenan skulle vi kunna säga att lancafé är en plats där social kompetens 
utvecklas. Den är också en arena för utövandet och skapandet av olika gruppdynamiker. Resultatet 
visade även på att platsen är en arena för att dela information och interagera. Vilket öppnar upp 
möjligheten att skapa nya relationer med människor med liknade intresse som en själv. Det andra 
som resultatet visade var att arenan behöver undersökas mera därför att arenan är i ständig 
förändring och följer inte de förutsättningar som studierna som genomförts på internetcaféer eller de 
som gjorts under tidigare 2000tal spelcafé. Det största bidraget denna undersökning har tillfört är att 
öppna upp konceptet att lancafé kan användas till mera än bara en plats för individer att få tillgång 
till internet. Eller en plats för ungdomar att spendera tid vid dataspel. undersökningen har visat att 
arenan har många tidigare oupptäckta förutsättningar för lärande utveckling hos deltagarna, den har 
också visat på en utmärkt plats att träna de sociala interaktionerna som individerna kanske inte hade 
fått om de bara befann sig hemma. Genom att då kombinera alla dessa lärande möjligheter på en 
arena har vi då skapat en optimal plats för att träna både den sociala kompetensen hos deltagarna 
som deras faktiska problemlösningsförmåga. Så som bild 15 visar lär deltagarna sig att 
kommunicera på flera plan parallellt med att arbeta med sina sociala kunskaper och sin 
problemlösningsförmåga. Det som kan ses som en nackdel utifrån syftet på undersökningen är den 
enorma skillnaden lärandet deltagarna får av varje spel, vilket gör det svårare att se var kunskapen 
de anammar kommer ifrån. På angivet sätt är slutmening på arbetet är att jag vill tillråda alla att 
testa ett lancafé, gå till denna intressanta plats och bara ta del av de fängslande interaktionerna som 
uppträder där, jämte om ni vågar skapa nya vänskaper. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Studieprotokoll för intervju med kunnig person 
Datainsamling 
Syfte 
Syftet med studien var att belysa och beskriva hur förutsättningar för lärande ser ut i lancafémiljön 
och hur detta utvecklas hos de regelbundna deltagarna utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Frågeställningar 
■       Vilken typ av social kompetens utvecklas genom deltagande på ett lancafé? 
■       Vilka social interaktion blir synliga på ett lancafé och vilken inverkan har dessa på deltagarna? 
■       Vilka gruppdynamiska processer blir synliga på ett lancafé och hur uppfattas dessa av 
deltagarna? 
Vad tror du caféet har för social betydelse för dig? 
                   hur definerar du en regelbunden annvändare? 
Varför gick eller går du dit? 
                   går du dit ensam? 
Har du lärt dig något av att vara på internetcafér 
Vilken roll tycker du internetcafér har ? 
  
Intervjusammansättning 
I studien ska ett tillfälle göras med en van internecafé användare. På tillfällena kommer vi plocka en 
person som har varit flertal gånger på internetcafér d.v.s. har varit där vid under flera tillfällen. 
Deltagarna kommer rekryteras genom att söka på olika lancafé runt om i Sverige., samt kontaktnät 
på skolan. 
Homogenitet kommer uppnås eftersom deltagaren som intervjuas kommer ha internetcafét som 
gemensam plats för diskussion. 
Heterogenitet kommer nås eftersom deltagarn har blandade upplevelser av platsen och olika 
erfarenheter än forskaren. 
Antal intervjuer: 1 intervjuer kommer genomföras inom en veckoperiod. 
intervjueessionens längd: Det har planerats för minst 5 intervjuer. Varje intervjue kommer vara 
mellan 10-15min 
Forskare 
Gruppledaren kommer ta på sig rollen att guida diskussionen, han kommer ha utbildning i 
häslopedagogiska förhållningsätter samt erfarenhet från att hålla intervjuer och internetcafé. 
Genomförande 
Intervju kontakt: Forskaren kommer göra deltagaren medvetna om tiden och omständigheterna 
minst en vecka innan tillfället, för att kunna samla in demografisk data och skapa kontakt med de 
involverade. 
Introduktion av Forskaren erfarenhet, presentation av syftet och genomgång av genomförande 
diskussion 
“Bryta isen”-fråga Intervjuen ska starta med att deltagaren ska berätta om ett minne från 
internetcaférna. 
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Bilaga 2 

Studieprotokoll för observation 
Datainsamling 
Syfte 
Syftet med studien var att belysa och beskriva hur förutsättningar för lärande ser ut i lancafémiljön 
och hur detta utvecklas hos de regelbundna deltagarna utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Frågeställningar 
■       Vilken typ av social kompetens utvecklas genom deltagande på ett lancafé? 
■       Vilka social interaktion blir synliga på ett lancafé och vilken inverkan har dessa på deltagarna? 
■       Vilka gruppdynamiska processer blir synliga på ett lancafé och hur uppfattas dessa av 
deltagarna? 
Nyckelobservationspunkter 
Beskrivning av miljön, hur ser det ut på observationsplatsen? 
Beskrivning av atmosfären. exempelvis kamratanda, ogästvänligt, 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? 
  
Observationssammansättning 
Eftersom miljön kan betraktas som relativt offentlig och att det inte är syftet att titta på användarnas 
privata liv bör observationen till största mål vara dold för att inte påverka hur användarna skulle 
annars agera. Därför bör forskaren inte gå in i relationer med spelarna utan endast vara en 
närvarande användare vid en dator. Det är även viktigt att allt dokumenteras på ett sådant viss att 
datan inte kan knytas till individer, det vill säga deras namn eller andra specifika kännetecken, inte 
antecknas ner eller offentliggörs. 
  
  
Antal tillfällen: tre observationer kommer genomföras inom en veckoperiod. 
observationssessionens längd: Tillfällena kommer bestå av 45min-1h 
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Bilaga 3 

Studieprotokoll för fokusgrupp 
Datainsamling 
Syfte 
Syftet med studien var att belysa och beskriva hur förutsättningar för lärande ser ut i lancafémiljön 
och hur detta utvecklas hos de regelbundna deltagarna utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Frågeställningar 
■       Vilken typ av social kompetens utvecklas genom deltagande på ett lancafé? 
■       Vilka social interaktion blir synliga på ett lancafé och vilken inverkan har dessa på deltagarna? 
■       Vilka gruppdynamiska processer blir synliga på ett lancafé och hur uppfattas dessa av 
deltagarna? 

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? 
  

Fokusgruppssammansättning 
I studien ska två till tre fokusgruppstillfällen göras, med olika personer varje gång. På tillfällena 
kommer vi plocka personer som har en bredare erfarenhet av internetcaféer d.v.s. har varit där vid 
upprepade tillfällen. Deltagarna kommer rekrytteras genom att söka på platser på högskolan dessa 
skulle tänkas vara samt genom tredjehands kontakter med hjälp av vänner till forskarna. 
Homogenitet kommer uppnås eftersom deltagarna som intervjuas kommer ha internetcafét som 
gemensam plats för diskussion. 
Heterogenitet kommer nås eftersom deltagarna har blandade upplevelser av platsen och olika 
erfarenheter. Där kommer även skilja i form av ålder, utbildning och situation i livet. 
Antal grupper: 2 fokusgrupper kommer genomföras inom en veckoperiod. 
Antal deltagare per grupp och gruppsessionens längd: Det har planerats för minst tre deltagande 
per grupp. Det kommer rekryteras 5 deltagare per grupp för att förbereda bortfall. varje grupp 
träffas mellan 45min till 1timme. 

Gruppledare 
Gruppledaren kommer ta på sig rollen att guida diskussionen, han kommer ha utbildning i 
häslopedagogiska förhållningsätter samt erfarenhet från att hålla samtalsgrupper och internetcafé. 

Genomförande 
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Grupp kontakt: Gruppledaren kommer göra deltagarna medvetna om tiden och omständigheterna 
minst en vecka innan tillfället, för att kunna samla in demografisk data och skapa kontakt med de 
involverade. 
Introduktion av gruppledarens erfarenhet, presentation av syftet och genomgång av genomförande 
diskussion 
“Bryta isen”-fråga Gruppen ska starta med att deltagarna ska berätta sitt bästa minne från sina 
besök på internetcaféer. 
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