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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine female Twitch streamers and compare the gaming-

discourse in Swedish and English language environments from a gender perspective. Twitch 

as a platform for gamers and streamers has grown to be one of the largest online gaming 

communities in the world. Earlier studies focused on gender and sexual harassment have 

shown that sexism is a regular phenomenon in the world of gaming, although little research 

has been done comparing gaming discourses based on the language. The empirics are based 

on three Swedish-speaking female streamers and three English-speaking, who all stream full 

time, meaning that they get their income from their streaming activities. Methods used in the 

study were a multimodal analysis combined with a critical discourse analysis. The results of 

the study show that women tend to be dominated by men in the gaming discourse’s power 

relations. Sexism also occurred frequently both in the Swedish-speaking gaming discourse as 

well as in the English-speaking, although the sexism in the Swedish-speaking discourse was 

milder than in the English-speaking one.  

 

 

 

Sökord: genus, sexism, diskurs, Twitch, spel. 
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Begreppslista 
Vårt valda tema innehåller en rad begrepp som kan vara främmande för den som inte är 

bekant med spel. Många gånger blandas engelska och svenska för att förklara vissa fenomen. 

För att analysera materialet med hög tillförlitlighet vill vi inte modifiera somliga begrepp då 

de kan tas ur sin kontext. Vi förklarar här en rad begrepp som förekommer i vår studie. 

 

Streamer - En person som sänder en video på internet då hen spelar ett spel. Videon kan 

antingen vara direktsänd eller lagrad på hens plattformskonto. 

Gamer - En person som spelar spel regelbundet. 

Livestream - En direktsänd video som är möjlig för publiken att se på i realtid, inkluderar 

även ljudsändning. 

Speldiskurs - Utifrån Norman Faircloughs beskrivning av kritisk diskursanalys utmärker vi 

termen som; En social företeelse i världen som i sig är utformad utefter ett nätverk av sociala 

praktiker. Sociala praktiker är en relativt bestämd form av social aktivitet eller genre. Läs mer 

om detta i teorikapitlet. Speldiskursen är således en social praktik i världen som utformas 

utefter bestämda sociala aktiviteter, alla inblandade aktörer inom denna genre både förväntas 

och förutsätter att man håller sig till bestämda värderingar, språk och medvetande. 

Avatar - En spelkaraktär som en spelare kontrollerar då hen spelar spel. 

Alias - Streamerns virtuella namn på Twitch. 

Open world - En typ av spel där spelaren kan röra sig fritt i den virtuella världen utan att vara 

låst till att utföra uppdrag. Detta kallas ofta även för “free roam” vilket innebär att spelaren 

kan ströva omkring fritt i spelet och har en stor möjlighet till att själv utforska och nå sina 

mål. 

FPS-Spel - Förstapersonsskjutare spel, ett spel där spelaren ser allt utifrån karaktärens 

synvinkel, dvs en sådan synvinkel som vi människor har i verkligheten. Spelet har ofta stark 

koppling till skjutvapen.  

Server - Den virtuella plats som en spelare befinner sig på då hen spelar spel på internet. Ett 

spel som spelas online måste ha fler än en server för att alla som vill spela ska kunna få plats. 

Hundratusentals spelare kan exempelvis inte spela tillsammans i samma värld. 

Discord - Ett program som möjliggör röstkommunikation via internet. Vanlig i spelvärlden 

för vänner att kunna kommunicera med varandra. 
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MOBA - En datorspelsgenre som går under strategispelsgenren. Spelaren kontrollerar ett lag 

och har som mål att förstöra motståndarens försvar med hjälp av automatiskt genererade 

trupper. 

Battle Royale - En spelgenre som började uppmärksammas stort under 2018 då Fortnite 

lanserades. Spelen är ofta gratis och utgörs av att olika lag spelar mot varandra på samma 

bana. Banan krymper stegvis genom spelet vilket gör att alla kvarvarande lag kommer att 

mötas i slutet av varje omgång. Målet är att vara ett ensamt lag kvar och detta görs genom att 

döda varandra. 

Crates - Digitala lådor som spelaren får efter att ha uppnått olika mål i spelet. Lådorna kan 

liknas vid presenter då de öppnas av spelaren och innehåller diverse verktyg för att spela 

bättre. Exempelvis vapen eller nya avatarer. 

Streamingplattform - En webbplats på internet där en person direktsänt kan lägga ut sina 

videoklipp då hen bland annat spelar spel eller videobloggar. Exempelvis Twitch eller 

YouTube. 

In game - Det som sker i spelet och inte i den fysiska världen. 

Spamma - Att återupprepande skicka samma meddelande. 

Subscriba - Ett kombinerat svenskt och engelskt ord som syftar till engelskans “subscribe” 

vilket betyder följa. 

Sexism - Fördomsladdad diskriminering baserad på könstillhörighet. 

Objektifiering - En handling som innebär att en person eller grupp reduceras till ett passivt föremål 

snarare än en egen handlande aktör. 

Trakasseri - Beteenden med avsikt att störa och uppröra, har oftast en repetitiv karaktär. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vårt forskningsproblem och den bakgrund som krävs 

för förståelse av vårt valda tema. Se även begreppslistan för förklaringar av diverse begrepp 

inom spelvärlden. 

1.1 Datorspel 

Datorspel, videospel eller tv-spel, det vi syftar till är den formen av elektroniska spel som 

användaren interagerar med genom exempelvis en dator, spelkonsol eller mobiltelefon. 

Internet har möjliggjort att denna typ av underhållning har letat sig utifrån ett instängt 

tonårsrum till att bli en av världens största intressen bland barn, tonåringar och vuxna.1 Den 

elektroniska sporten (e-sport) har också vuxit globalt och engagerar idag hundratals miljoner 

människor världen över.2 Inom E-sport tävlar spelare i lag eller individuellt mot varandra i 

olika spel genom internet, lokala nätverk eller på samma konsol. De största e-

sportstävlingarna har ofta prissummor på miljontals dollar och följs av miljoner tittare på 

plats, genom tv-sändningar eller på streamingplattformar på internet.3 

1.2 Streaming på nätet 

Idag livnär sig många på att spela spel på internet. De största spelarna har miljontals följare 

och tjänar stora pengar genom sponsorer och e-sporttävlingar. Spelaren har sin individuella 

kanal på nätet där publiken kan se live när hen spelar olika spel. Många gånger visas en live-

video av själva spelet på skärmen med en liten ruta nere i hörnet på spelaren i fråga som 

filmar sig själv med en webbkamera samtidigt som hen interagerar med publiken genom att 

prata i en mikrofon, det finns även chattrum där publiken kan interagera med spelaren och 

med varandra. 

1.2.1 Twitch 

En av de största plattformarna på internet för streaming av spel är Twitch.4 En plattform som 

lanserades 2011 och där spelare skapar sin egna kanal och livesänder (ljud och bild) då hen 

                                                 
1 Hartmann, T. and Klimmt, C. Gender and Computer Games: Exploring Females’ Dislikes. Journal of Computer‐Mediated 
Communication, vol. 11 no. 1 (2006): 910-931. doi:10.1111/j.1083-6101.2006.00301.x s. 910 
2 Svenska E-sportsföreningen: https://www.sesf.se/vad-ar-e-sport (hämtad 2019-01-29) 
3 E-sport earnings: https://www.esportsearnings.com/tournaments (hämtad 2019-02-04) 
4 Quora: https://www.quora.com/What-are-the-top-gaming-streaming-sites-in-the-world (hämtad 2019-02-04) 

https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2006.00301.x
https://www.sesf.se/vad-ar-e-sport
https://www.esportsearnings.com/tournaments
https://www.quora.com/What-are-the-top-gaming-streaming-sites-in-the-world
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spelar. Twitch är inte enbart avsett för spel utan det framställs som en webbplats för live-

video i alla dess former, exempelvis videobloggar. Majoriteten av Twitch användare nyttjar 

dock plattformen för just livestream av spel. Idag har plattformen ungefär en miljon aktiva 

användare dagligen och en stor del av användarna är mellan 14-24 år.5 Många av de som 

tittar är alltså ungdomar. Även yngre tittare förekommer då Twitch inte har några 

åldersregler. De som streamar och har många följare kan i sin tur liknas vid influencers då de 

besitter ett förtroende och viss makt över spelindustrin. 

1.3 Genusperspektivet 

Begreppet genus syftar delvis till ett socialt och kulturellt konstruerat kön. Sociala och 

kulturella koncept om vad som är feminint respektive maskulint. Begreppet fokuserar även på 

vad i samhället som är just feminint och maskulint beteende, hur idéerna kring detta skapas 

och vad det får för konsekvenser.6 Inom genusforskningen är även makthierarkier av hög 

relevans då det sätter hela genusfrågan i perspektiv, det så kallade genusperspektivet. Genom 

genusperspektivet kan man studera och jämföra män och kvinnors sociala inflytande och de 

konsekvenser maktutövande får för samhället. 

 

Vi anser att det är viktigt att studera olika fenomen i samhället ur ett genusperspektiv då ett 

kritiskt granskande kan bidra till att synliggöra vilka faktorer som ligger till grund för hur 

könsroller representeras. Detta kan i sin tur ifrågasätta diverse maktstrukturer som 

förekommer inom olika diskurser och bidra till ett mer jämställt samhälle. 

1.3.1 Genus i spelvärlden 

Spelindustrin har fått utstå hård kritik för sin representation av könsroller där kvinnor 

representeras som sexobjekt i behov av undsättning av starka män.7 Många studier kring 

representationer av könsroller och makthierarkier har gjorts på spel som Grand Theft Auto V, 

League of Legends och God of War. Denna typ av spel är vanligt förekommande och 

streamas på Twitch vilket gör temat intressant att studera. Studier har även visat på att 

spelcommunitys ofta präglas av sexism och rasism.8 Kvinnor är den grupp som främst utsätts 

                                                 
5 Influencer Marketing Hub https://influencermarketinghub.com/25-useful-twitch-statistics/ (hämtad 2019-02-05) 
6 Fagerström, Linda och Nilson, Maria. Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerups utbildning AB, 2014, 12-13 
7 Hartmann, T. and Klimmt, C. Gender and Computer Games: Exploring Females’ Dislikes. Journal of Computer‐Mediated 
Communication, vol. 11 no. 1 (2006): 910-931. doi:10.1111/j.1083-6101.2006.00301.x, 912 
8 New York Times https://www.nytimes.com/2012/08/02/us/sexual-harassment-in-online-gaming-stirs-anger.html (hämtad 2019-02-04) 

https://influencermarketinghub.com/25-useful-twitch-statistics/
https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2006.00301.x
https://www.nytimes.com/2012/08/02/us/sexual-harassment-in-online-gaming-stirs-anger.html
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för sexuella trakasserier inom spel. Exempelvis gjordes en studie med en man och en kvinna 

som spelade som samma avatar i ett spel. Den kvinnliga spelaren fick tre gånger så många 

negativa kommentarer som den manlige och många av kommentarerna var dessutom starkt 

sexistiska.9 Detta anser vi är intressant att studera vidare då vidare studier kan bidra till att 

upplysa fler om sexismen som framgår inom spelvärlden. 

1.4 Forskningsproblem 

Det har gjorts mycket forskning kring genus kopplat till spel, däremot är genusforskningen 

anknuten till Twitch inte väldigt omfattande. Mycket har dessutom hänt sedan plattformen 

grundades år 2011, bland annat har en stor användarbas tillkommit och e-sporten fortsätter att 

växa för varje år som passerar. Detta är med andra ord ett ämne som är i ständig utveckling 

och vi ser att forskningen kring genus och spel är i behov av ständig förnyelse. 

 

Twitch hör till spelgenren och kan sägas vara en del av populärkulturen då det är mer än bara 

en streamingplattform, det är också ett community. Populärkulturen har ett stort inflytande i 

hur individer formar en bild av sig själv, sin omgivning och världen. I denna världsbild som 

en individ skapar finns också synen på kön, klass och etnicitet.10 Majoriteten av de som tittar 

på livestreams ungdomar vilket kan innebära att Twitch utgör en del i skapandet av deras 

världsbild. Sverige porträtteras ofta som ett land i framkant vad gäller genus och jämställdhet, 

detta innebär i sin tur att många andra länder inte har kommit lika långt i sitt arbete för ett 

jämlikt samhälle. Detta ser vi som ett intressant och viktigt forskningsproblem ur ett 

samhälleligt perspektiv. Att undersöka och jämföra hur genus representeras i den svenska 

populärkulturen med andra länder anser vi dels är viktigt för att se hur genusfrågan speglar 

denna form av kultur men även för att kunna bidra till en förbättring av spelcommunityn 

genom att belysa stereotypiseringar, maktstrukturer och ojämställdhet på nätet. Den 

anglosaxiska kulturen kan sägas ligga relativt nära den svenska, särskilt vad gäller 

populärkulturen och därmed spelkulturen. Att studera två närliggande kulturer ser vi som en 

fördel för vår studie. 

Spelkulturen är, precis som populärkulturen, globaliserad vilket innebär att olika länder 

verkar på samma marknad. Svenskar som spelar onlinespel möter många andra nationaliteter 

                                                 
9 Pacific Standard https://psmag.com/social-justice/halo-3-gamers-are-often-sexist-too-61564 (hämtad 2019-02-05) 
10 Storey, John. Cultural Studies and the Study of Popular Culture Theories and Methods. Edinburgh: Edinburgh University Press,1996, 2 
 

https://psmag.com/social-justice/halo-3-gamers-are-often-sexist-too-61564
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i spelet. Utifrån detta ser vi det som intressant att jämföra den svensktalande speldiskursen 

med den engelsktalande för att se om det finns skillnader utifrån ett genusperspektiv. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Vi ser forskningsluckor i den tidigare forskningen (se kapitel om tidigare forskning) inom 

temat som vi avser att bidra fylla genom vår studie. Spel är som tidigare nämnt en del av 

populärkulturen vilket har ett inflytande i hur individer formar och skapar sig en världsbild. 

Många ungdomar som tittar på streamers kan därmed skapa sig en särskild världsbild utifrån 

det som sker på Twitch. Att studera hur speldiskursen (se inledande begreppslista för 

definition av begreppet) utifrån ett genusperspektiv skiljer sig i de olika kulturerna är också 

intressant ur ett globalt perspektiv. Genusfrågan är ett väldigt aktuellt ämne i världen, en 

jämförelse mellan den svensktalande och den engelsktalande speldiskursen kan möjligtvis 

visa på hur genusfrågan i respektive samhälle speglas i dess bredare populärkultur. Vårt syfte 

är därmed att utifrån ett genusperspektiv undersöka och jämföra den engelsktalande och den 

svensktalande speldiskursen på plattformen Twitch. 

 

Våra frågeställningar formuleras på följande vis; 

F1. Hur ser genusrepresentationen ut i engelsktalande- och svensktalande kvinnliga streamers 

twitchkanaler?  

 – Går det att utläsa maktstrukturer? 

 

F2. Skiljer sig den engelsktalande speldiskursen från den svensktalande utifrån ett 

genusperspektiv? 

– På vilket/vilka sätt i sådana fall? 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning kommit inom områdena streaming och spel ur 

ett genusperspektiv. Vi motiverar vårt val av studie delvis genom att vi avser att bidra till att 

fylla i luckor som finns i forskningen kring genus på streamingtplattformar. Dessa studier 

använder vi för att stärka våra argument samt belysa vad som saknas inom 

forskningsområdet. Utöver akademiska artiklar och avhandlingar har vi valt att använda 
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några kandidatuppsatser till vår tidigare forskning, detta grundar sig i att dessa uppsatser är 

högst relevanta för vår egen studie då vi har valt att vidareutveckla de resultat som de nått.  

2.1 Översikt av tidigare forskning 

Uppsatsen Twitch, a breath of fresh air? Undersöker sexism i chattrum som är kopplade till 

livestreams.11 Resultaten visar på att kvinnliga streamers inte når lika stor framgång som 

manliga, dessutom får kvinnliga streamers ofta ta del av sexistiska kommentarer. Uppsatsen 

”Boobs of GTFO” undersöker spelbloggar och hur den svenska speldiskursen ser ut ur ett 

genusperspektiv.12 Resultaten visar på att den svenska speldiskursen är delad i två, det finns 

en genusmedveten del och en icke genusmedveten del. Detta ställs i kontrast mot tidigare 

forskningsresultat på den engelsktalande speldiskursen där resultat visat på att sexism är 

vanligt förekommande och författarna tar slutsatsen att den engelsktalande speldiskursen inte 

stämmer överens med den svenska. Denna forskning gjordes på spelbloggar 2014, innan 

Twitch fick ett uppsving och streaming av spel blev stort. Författarna menar på att ytterligare 

forskning genom jämförelser mellan den svensktalande speldiskursen och den engelsktalande 

behövs och dessutom genom andra plattformar. Med bakgrund i detta vill med vår studie 

undersöka och jämföra den engelsktalande och svensktalande speldiskursen utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

Studien “Gendered Conversation in a Social Game-Streaming Platform” undersöker 

chattmeddelanden utifrån ett genusperspektiv på plattformen Twitch. De analyserar över en 

miljard meddelanden för att se hur chatten talar om streamers beroende på om de är män eller 

kvinnor.13 Resultaten visar på att kvinnor mycket mer frekvent än män, får ta emot sexistiska 

och objektifierande kommentarer medan män ofta får spelrelaterade kommentarer. Uppsatsen 

“True Gamer culture on Twitch and its effect on female streamers” undersöker också 

chattmeddelanden på Twitch utifrån ett genusperspektiv och hur dessa ser ut beroende på ifall 

streamern är kvinna eller man. Här fokuserar undersökningen på “True Games kulturen”.14 

Med “True Games” menar författaren på att vissa spel anses vara mer legitima än andra och 

                                                 
11 Alklid, Jonathan. Twitch a breath of fresh air? An analysis of sexism on twitch.tv. Linneaus universitetet: 2015, 24-29 
12 Nore, Daniel. Unosson, My. “Boobs or GTFO” En kritisk diskursanalys av bloggar i den svenska gamingdiskursen ur ett 
genusperspektiv. Linneuniversitetet: 2014, 17-48 
13 NAKANDALA, S.; CIAMPAGLIA, G.; SU, N.; AHN, Y.. Gendered Conversation in a Social Game-Streaming Platform. International 
AAAI Conference on Web and Social Media, North America, may. 2017. Available at: 
https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM17/paper/view/15629/14805. (Hämtad 2019-01-29) s.1-3 
14 Olsson, Maria. “True gamer” culture on Twitch and its effect on female streamers. Malmö Universitet: 2018: 2-3 

https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM17/paper/view/15629/14805
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att individer som streamar och spelar spel som inte anses vara en del av den kulturen ofta får 

ta emot negativ kritik. Resultaten visar på att män som spelar “True Games” ofta får 

kommentarer om deras färdigheter och spelstilar medan kvinnor som spelar “True Games” 

får kommentarer om deras utseende och personlighet. Resultaten visar också på att chatten 

talar om män som “players” medan kvinnor talas om som “female gamers”. Detta ger 

incitament om att mannen är i denna kontext normen.15 

 

En annan studie inom spelområdet är gjord av Fox & Tang.16 Studien undersöker inte 

streamingplattformar utan kvinnors upplevelser av sexuella trakasserier i onlinespel. Studien 

visar på att många kvinnor undviker att avslöja sitt kön genom att välja manliga avatarer men 

också att undvika använda sin röst för att kommunicera. Många väljer då till slut att inte spela 

mer på grund av de trakasserier som de utsätts för.17 Dessa studier är relevanta för vår 

forskning eftersom de lägger en grund till hur män och kvinnor diskuteras om i både spel 

generellt men också på Twitch. Studierna påvisar att det finns skillnader i hur manligt och 

kvinnligt representeras, däremot inte jämförelsevis mellan nationer och kulturer.  

Studien “Gender and Computer Games” undersöker tyska kvinnor och vad de ogillar med 

dator- och tv-spel. Resultaten från studien visar på att många kvinnor ogillar spel eftersom de 

ofta saknar meningsfull social interaktion, innehåller våld och könsstereotypa karaktärer, 

särskilt vad gäller de kvinnliga.18 Studien visar också på att många kvinnor väljer att spela 

spel som inte har en tävlingsfaktor till skillnad mot män. Denna studie är relevant för vår 

undersökning då den, likt de andra, lägger en grund till hur män och kvinnor inom 

spelvärlden skiljer sig åt. 

 

Artikeln Navigating the feminine in massive multiplayer online games: gender in World of 

Warcraft från 2013 undersöker sexism i spelet World of Warcraft. Resultaten baseras på en 

enkätundersökning som visar på att en majoritet av kvinnorna upplever sexism i spelet och 

ser detta som ett problem som påverkar dem negativt. Författarna föreslår att sexism och 

könsroller i spel bör undersökas mer ingående.19 

                                                 
15 Olsson, Maria. “True gamer” culture on Twitch and its effect on female streamers. Malmö Universitet: 2018, 39  
16 Fox, Jesse. Tang Yen, Wai. Women’s experiences with general and sexual harassment in online video games: Rumination, organizational 
responsiveness, withdrawal and coping strategies. New Media & Society. vol. 19 no. 8 (2017): 1290-1307. doi: 10.1177/1461444816635778, 
1294-1302 
17 Ibid, 303-1304 
18 Hartmann, T. and Klimmt, C. Gender and Computer Games: Exploring Females’ Dislikes, 16  
19 Brehm L., Audrey. Navigating the feminine in massive multiplayer online games: Gender in World of Warcraft. Frontiers in Psychology, 
1 
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Artikeln Mens Harassment Behavior in Online Video Games: Personality Traits and Game 

Factors av Fox & Tang från 2016 söker fastställa vilka personlighetsdrag och spelrelaterade 

variabler som förutspår två typer av aggressioner i spel online.20 De två typerna är; generella 

trakasserier (som innefattar förolämpningar och hån kopplat till spelkompetens) och sexuella 

trakasserier (sexism och våldtäktshot). Studien utgår ifrån en enkätundersökning på män och 

resultaten visar på att social dominance orientation (SDO) är en faktor som relaterar till både 

sexuella och generella trakasserier i onlinespel. SDO är ett personlighetsdrag och ett 

mätsystem över en individs preferenser för hierarkier inom en social kontext.21 Studien visar 

på att män med hög grad av SDO ofta trakasserar andra. Författarna argumenterar för att 

dessa män gör detta för att skapa en gräns och skilja sig från andra individer som anses vara 

lägre stående i den sociala hierarkin, exempelvis kvinnor.22 Detta menar författarna också 

förekommer i likadana former men i andra sociala sammanhang. Begränsningar med studien 

som författarna diskuterar är att den undersöker onlinespel och inte communities kring dessa 

spel, exempelvis Twitch. Vi avser att använda denna studie som en grund till vår egen 

undersökning då den ger en förståelse till hur och varför individer kan tänkas trakassera andra 

online. 

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som vi tagit del av har en gemensam nämnare, nämligen sexism 

som en vanlig företeelse i spelvärlden. Däremot har graden av sexism i de olika studierna 

varierat. En annan gemensam nämnare som täcker en stor del av den tidigare forskningen är 

att de har utgått från kvantitativa metoder, och utgångspunkten har ofta varit analys av 

chattmeddelanden. Vi ser därför ett behov av kvalitativa studier för att ge ett mer djupgående 

perspektiv inom ämnet. Dessutom har endast två av de studier vi undersökt haft fokus på 

nationalitet och hur spel talas om och praktiseras inom denna nationalitet. Detta innebär att vi 

ser ett ytterligare intresse av att undersöka hur speldiskursen ser ut i och mellan olika 

kulturer. Vidare har också tidigare forskning med fokus på jämförelser inom spelvärlden 

gjorts, dock mellan män och kvinnor. Resultaten visar på att kvinnor ses som opriviligerade 

gentemot mannen inom speldiskursen och vi ser därför inget behov av att jämföra dessa ännu 
                                                 
20 Fox, Jesse. Tang Yen, Wai. Men’s Harassment Behavior in Online Video Games: Personality Traits and Game Factors. 513-514, 517-
519 
21 Sidanius, Jim och Pratto, Felicia. Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001, 45 
22 Fox. Tang Yen..Men’s Harassment Behavior in Online Video Games: Personality Traits and Game Factors, 518 
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en gång, därför kommer vi endast att fokusera på kvinnor. Slutsatser vi kan dra utifrån den 

tidigare forskningen är att spelvärlden präglas av sexism både i spelen men också på 

streamingplattformar och där den normativa spelaren utifrån ett genusperspektiv är mannen. 

Forskningen tyder på att konsekvenser uppstår för kvinnan inom speldiskursen. 

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Konstruktioner av kön 
Simone De Beauvoirs klassiska citat “Man föds inte till kvinna, man blir det” syftar till att 

kön på en social nivå, genom kulturen och samhället är något som är konstruerat.23 Att tala 

om män och kvinnor innebär att vi gör omedvetna kopplingar till system av undertoner och 

tolkningar som laddat orden med olika associationer. Exempelvis kan ordet man kopplas till 

faderlig, överhuvud, stark etc. medan kvinna kopplas till moderlig, ömhet, vacker etc.24 Att 

använda teorier om konstruktioner av kön är intressant eftersom det tillåter att förklara varför 

de kvinnor vi studerar beter sig på vissa sätt, men även hur karaktärer i de spel som kan 

komma vara en del av undersökningen agerar och beter sig på olika sätt. Vi skiljer på genus 

och kön såvida att vi ser kön som något biologiskt medan vi ser genus som en social 

konstruktion av manlighet och kvinnlighet. Däremot, när vi använder begreppet kön i denna 

uppsats hänvisar vi då till begreppet genus. 

3.2 Representation 

Stuart Hall beskriver representation som föreställningen, eller bilden, av ett fenomen. Denna 

bild behöver inte vara sann utan kan även vara imaginär beroende på vem som beskriver.25 

Bilden ger fenomenet betydelse men betydelsen grundar sig inte i objektet eller fenomenet i 

sig utan hur det gestaltas. Om ett objekt eller ett fenomen börjar gestaltas på ett nytt sätt 

kommer människan med stor sannolikhet att börja tänka annorlunda och en ny betydelse 

skapas. Representationen kan alltså ses som en aktiv process då det som representeras får en 

ny tolkning och betydelse beroende på hur det gestaltas.26 Representationen görs med 

bakgrund i samhällets dominerande ideologier och är ständigt intagna i hegemoniska 

                                                 
23 Fagerström, Linda och Nilson, Maria. Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerups utbildning AB, 2014, 7 
24 Ibid, 19 
25 Hall, Stuart. The work of representation. I Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 2. uppl. Stuart Hall (red.). 
London: Sage Publications, 2013, 15 
26 Ibid, 32 
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strider.27 Språket är en central del i representationen, det används för att säga någonting 

meningsfullt om, eller representera, världen på ett sätt så att det får betydelse för andra 

människor.28 

3.3 Michel Foucaults maktbegrepp 
Foucault menar på att makt inte utövas linjärt, alltså hierarkiskt. Den kommer inte heller ifrån 

en specifik källa som exempelvis en stat eller en dominerande social grupp. Foucault menar 

att makt istället cirkulerar och därmed kan både dominerande och icke-dominerande grupper 

samt individer utöva makt. Maktförhållanden existerar i alla delar av samhället och makt kan 

inte ägas utan skapas genom interaktioner och existerar inom olika relationer.29 Att makt 

existerar inom relationer innebär också att det avgör strukturen hos relationen. Begreppet är 

relevant för vår studie då det nyanserar maktförhållanden och vi avser att undersöka vilka 

maktstrukturer som går utläsas i de twitchkanaler vi analyserar.  

3.4 Hegemoni 

Antonio Gramscis begrepp hegemoni refererar till hur olika samhällsgrupper kan utöva social 

auktoritet gentemot andra grupper. Detta görs inte genom öppet tvång eller påtryckningar av 

en grupps ideologier utan genom att skapa ett samtycke och plantera idén om att den 

gruppens ideologier anses vara rätta och logiska.30 Andra grupper kan alltså kontrolleras på 

ett ideologiskt plan med idéer som framstår som sunt förnuft och därmed gynna en 

dominerande grupp i samhället. I vårt fall skulle det kunna handla om hur kvinnliga streamers 

talar och pratar om det kvinnliga i och utanför kontexten “gaming”. Det skulle också kunna 

handla om hur en kvinnlig streamer väljer att identifiera sig själv, det vill säga: ser hon sig 

själv som streamer eller kvinnlig streamer? Accepterar hon sig själv som kvinnlig streamer 

samtidigt som män identifierar sig själva som endast streamers kan det visa på att män är 

normen i sammanhanget. Genom detta kan det då sägas att den hegemoniska sociala gruppen 

är män och att kvinnan i detta fall accepterat männens idéer om att streamers är män och om 

en kvinna streamar så är hon inte en streamer utan en kvinnlig streamer. Vi kan alltså 

                                                 
27 Gledhill, Christine.Genre and Gender: The Class of Soar Opera. I Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 2. 
uppl. Stuart Hall (red.). London: Sage Publications, 2013, 348 
28 Hall, Stuart. The work of representation. I Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 2. uppl. Stuart Hall (red.). 
London: Sage Publications, 2013, 15 
29 Ibid, 34-35 
30 Hebdige, Dick. From subculture: The meaning of Style, 1979. I Durham, Kellner (red.) Media and Cultural Studies: Keyworks. 2. uppl. 
Chichester: John Wiley & Sons, 2012, 129 
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använda Gramscis teori för att förklara och identifiera vilken eller vilka sociala grupper som 

anses vara hegemoniska samt hur hegemonin upprätthålls. 

 

Ett begrepp som hänger ihop med hegemoni är den andre. Dick Hebdige som studerade 

subkulturer menar att om en grupp inom subkulturen försöker göra revolt mot den 

dominerande sociala gruppen kan gruppen inom subkulturen komma att göras till den andre, 

det vill säga motsatsen till den dominerande gruppen.31 Den andre kan då komma att 

exotifieras och trivialiseras för att på så vis neutralisera hotet av revolten. Karen Ross skriver 

om när 101 kvinnor blev invalda i det brittiska parlamentet, dagen efter publicerade 

nyhetsmedier bilder på kvinnorna med rubriken “Blair’s babes”. Detta kan då ses som ett sätt 

att trivialisera genom att objektifiera och sexualisera kvinnorna.32 I vårt fall kan begreppet 

användas för att exempelvis förklara hur kvinnor som börjar streama får ta del av 

objektifierande och sexistiska kommentarer som ett försök i att “neutralisera” hotet av en 

kvinna som streamer. Likväl kan hon komma att kallas för kvinnlig streamer och inte 

streamer. Hon görs alltså till den andre, något som avviker från normen eller originalet.  

3.5 Gender and the internet 

Karen Ross skriver om kvinnor och män på internet och i onlinespel och diskuterar hur män 

och kvinnor representeras i dessa medier. Tidigare studier som författaren nämner har visat 

på att det främst är män som spelar, författaren menar dock på att kvinnor och män båda är 

frekventa användare av spel och att kvinnor väljer att spela och förbise exotifiering och 

objektifiering av den kvinnliga kroppen i spel. Författaren argumenterar därmed för att 

diskursen om manligt och kvinnligt som existerar i den verkliga världen även träder över i 

den digitala. Kvinnor tenderar oftare att ha ett inkluderande och konsensussökande språkbruk 

medan män ofta har ett argumenterande och hierarkiskt. Däremot menar författaren att 

kvinnor ofta verkar göra medvetna val av att acceptera, vara osäkra kring eller motstå 

språkstilar som konnoteras med femininitet. Med detta menar alltså författaren att 

kommunikation baserat på kön ofta följer med in i “online/speldiskursen”. Men författaren 

argumenterar ändå att det finns möjligheter till att online/speldiskursen erbjuder möjligheter 

till nya sätt att kommunicera mellan män och kvinnor utan traditionella maktrelationer.33  

                                                 
31 Hebdige, Dick. From subculture: The meaning of Style, 1979. I Durham, Kellner (red.) Media and Cultural Studies: Keyworks. 2. uppl. 
Chichester: John Wiley & Sons, 2012, 132-133 
32 Ross, Karen. Gendered Media: Women, Men and Identity Politics. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. 2010. 73-74 
33 Ibid, 95 
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Vi kan använda oss av ovanstående för att förklara varför kvinnor agerar på ett visst sätt i de 

streams vi undersöker. Ovan nämnda material är främst gjort på internetforum men vissa 

delar av studierna är gjorda på spel. Vi anser dock att det är applicerbart på vår studie 

eftersom vårt studiematerial tar plats på internet där många av de som kommenterar i chatten 

går under anonyma alias. 

4. Material och Metod 

I detta kapitel kommer vi förklara de metoder som vi har valt för att både samla in materialet 

med samt de metoder som vi analyserar vår insamlade data med. Vår valda insamlingsmetod 

är en multimodal analys som även ska fungera som ett verktyg då vi angriper materialet. För 

att göra en rättvis analys kombinerar vi den multimodala analysen med en kritisk 

diskursanalys för att studera och jämföra de sociala praktikerna. Vi introducerar kapitlet 

genom att presentera vårt empiriska material och hur vi har valt att avgränsa oss.  

4.1 Material och urval 

Den här studiens empiriska material utgörs av multimodala texter i form av video och ljud 

samt skriftlig text från chattrum. I de visuella texterna ingår bild, gester, blickar och skrift. 

Den andra multimodala texten vi analyserar är ljud, i det ingår tal och musik som 

förekommer i videon. Vi har valt att studera streamade videoklipp från olika användare på 

plattformen Twitch, www.twitch.tv. En gemensam nämnare för de streamers som vi 

undersökt är att alla är heltidsstreamers vilket innebär att de får sin inkomst genom att spela. 

Detta medför att de är beroende av deras följare. Antalet svenska streamers på denna nivå är 

relativt begränsat vilket har gjort att vår strategi för urval av vilka videoklipp vi har 

analyserat grundar sig i topplistor på Twitch  Nedan redogör vi för våra avgränsningar. 

4.1.1 Avgränsningar 

På Twitch finns över 100 miljoner videoklipp,34 vi har därför valt att reducera antalet klipp 

till en rimlig mängd för uppsatsens tidsram. Mängden material som vi har valt utgörs av totalt 

sex videoklipp från sex olika kvinnliga streamers. Tre av dessa videoklipp är framtagna av 

svensktalande kvinnliga streamers. De övriga tre videoklippen är framtagna av 
                                                 
34 Influencer Marketing Hub, https://influencermarketinghub.com/25-useful-twitch-statistics/ (hämtad 2019-01-30) 

http://www.twitch.tv/
https://influencermarketinghub.com/25-useful-twitch-statistics/
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engelskspråkiga kvinnliga streamers. Då vi har arbetat utefter en kvalitativ metod har vi valt 

att inte begränsa oss till en specifik tidkod för varje klipp. Hade vi exempelvis valt att studera 

de första fem minuterna i varje klipp är risken att somliga videoklipp kan ha för lite empiriskt 

material att tillgå. Många videoklipp är också flera timmar långa vilket är en för långt för 

studiens tidsram. Vi har därför utgått ifrån att studera femton minuter av respektive klipp med 

en obestämd starttid. Alla klipp är lika till sin utformning men skiljer sig åt genom innehållets 

struktur då olika streamers spelar olika spel och interagerar olika mycket med andra 

användare, vilket gör att en bestämd starttid för alla klipp är problematiskt för studien. Detta 

innebär att varje klipp som analyserats har haft utgångspunkten på femton minuter med en 

starttid som gett oss det material som krävts för att genomföra studien. Vi har arbetat efter 

principen att om vi inte har uppmärksammat något nytt material har vi stoppat klippet efter 

just femton minuter. Har ny information däremot uppkommit strax innan femton minuter har 

vi valt att samla in mer material tills det att materialet är mättat. Patricia I. Fusch och 

Lawrence R. Ness menar i sin artikel Are We There Yet? Data Saturation in Qualitative 

Research att ett mättat material (data saturation) uppkommer då det finns tillräckligt mycket 

information för att kunna återskapa studien.35 Med andra ord då den är reproducerbar. 

4.1.2 Etiska överväganden 

En stor del av användarna på Twitch är tonåringar vilket medför att några etiska 

överväganden är av betydelse. Exempelvis rör vår studie sexuella trakasserier på internet och 

vi undersöker användare som skriver kommentarer av sådan karaktär. En princip vid 

forskning är individskyddskravet, att skydda individer från sådant som kan skada, kränka 

eller sätta de i en utsatt position.36 En åtgärd här är att fingera namnen på de användare som 

förekommer i studien för att försäkra anonymitet. Vi kommer inte göra detta eftersom 

användarna redan går under anonyma alias på Twitch. Med andra ord förekommer inte 

användarnas riktiga namn, kön eller nationaliteter i de klipp som vi undersöker. De streamers 

som vi undersöker är alla över 18 år och har själva valt att visa sig själva i det offentliga, 

därmed kommer vi inte maskera deras alias eller ansikten. Vi presenterar däremot aldrig 

deras riktiga namn. Ett annat argument, vad gäller svenska streamers, är att det finns relativt 

få som streamar regelbundet. Genom den information som läsaren får utifrån vår studie hade 

                                                 
35 Fusch, P. I., & Ness, L. R. Are We There Yet? Data Saturation in Qualitative Research. The Qualitative Report. vol. 20 no. 9 (2015). 
1408-1416. .https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol20/iss9/3 
36 Harcourt, Deborah. Sargeant, Jonathon. Quennerstedt, Ann. Forskningsetik i forskning som involverar barn - Etik som riskhantering och 
etik som forskningspraktik. Nordic Studies in Education. Vol. 34. No. 2. 2014, 77-93 

https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol20/iss9/3
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fingering av namn och bild därför inte betytt särskilt mycket och det hade varit enkelt att ta 

reda på vilken streamer det handlar om. 

4.2 Metod 

Twitch är en plattform som bland annat innefattar skriven text, bilder (både rörlig och stilla) 

och ljud, inom forskningen kallas många gånger dessa olika element för texter. Att en text är 

multimodal innebär att den utgörs av flera komponenter som samspelar med varandra, 

exempelvis skriven text och bild.37 För att studera och jämföra den svensktalande 

speldiskursen med den engelsktalande har vi valt att använda oss av ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Vad som utmärker det kvalitativa är att fokus ligger på detaljer och enstaka 

händelser. Det vill säga, fokus är inte på att mäta och räkna utan att snarare djupdyka in i ett 

område.38 Enligt Michael Bloor i Qualitative Research är kvalitativ forskning utmärkt för att 

belysa sociala problem i samhället och att forskningen kan påverka olika sociala praktiker. 

Anledningen är att kvalitativa metoder tillåter djupgående beskrivningar av vardagliga teman, 

då resultaten påvisar problem och föreslår förbättringar av diverse praktiker vilket sedan tas i 

åtanke av de som utövar den kritiserade praktiken.39 

4.2.1 Multimodal analys 

Vi anser att den språkliga texten i samverkan med den visuella texten ger ett viktigt intryck i 

hur en tittare uppfattar innehållet inom en viss diskurs. Anders Björkvall beskriver i Textens 

mening och makt att visuella texter är ett multimodalt begrepp som bland annat innefattar 

språk och bild.40 Då vi talar om språk som visuell text syftar vi till skrift. Tillsammans ska de 

olika delarna i en visuell text samverka och kommunicera någonting av betydelse. Björkvall 

menar att diskurser i samhället är olika sätt att tolka världen och att dessa uttrycks i texter. 

Samtidigt är texter i princip alltid av multimodal karaktär och därför krävs det att de studeras 

och analyseras i sin helhet, med andra ord måste man studera både språkliga och visuella 

element.41 Den språkliga texten har självklart också en annan uttrycksform, nämligen talet. I 

vårt fall kommer talet spela en viktig roll i studien då det är ett bärande element i hur dessa 

streamers på Twitch uttrycker sig. Vi ser också att ljudet i en video är ett viktigt, om inte det 
                                                 
37 Björkvall, Anders. Visuell Textanalys. I Textens Mening och Makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Bergström, 
Göran. Boréus Kristina (red.) 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 310-311 
38 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. 2. uppl. Stockholm: Liber AB, 2007, 112 
39 Bloor, Michael. The Wider Community. I Qualitative Research. 3. uppl. Silverman, David (red.). London: Sage Publications, 2011, 412 
40 Björkvall, Textens Mening och Makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 310 
41 Ibid, 311 
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viktigaste, elementet av det som kommuniceras till tittaren. Genom att studera dessa olika 

semiotiska modaliteter tillsammans får vi då en större möjlighet att tolka vad innehållet 

faktiskt har för betydelse och hur speldiskursen skiljer sig inom olika språk. Det material som 

vi studerar består av det vi ser på videon, den visuella texten, och det vi hör i form av tal, 

språklig text. Om vi enbart fokuserar på vad den språkliga texten i form av tal och vad det 

förmedlar anser vi att vi riskerar att gå miste om andra viktiga betydelser för innehållet och 

på så vis vilken påverkan helheten har på samhället.42 Christian Heath beskriver i Qualitative 

Research att multimodal kommunikation såsom video förser just de resurser som krävs för att 

studera etnografiska företeelser.43 Han menar att att denna typ av innehåll fångar sociala 

aktiviteter i sin naturliga miljö. Detta håller vi med om och ser som en god motivation till 

varför just den multimodala analysen av video lämpar sig väl till denna typ av studie. 

 

Den multimodala analysen utgår ifrån den kritiska lingvistiken, det finns därför ett stort antal 

språkvetenskapliga insikter och analysverktyg, många av dem är irrelevanta för att studera 

samhällsvetenskapliga texter.44 De olika modaliteterna kräver däremot olika verktyg för att 

analyseras. De verktyg vi använt oss av presenterar vi här.  

 

Semiotiska modaliteter 

Anders Björkvall menar i Den visuella texten: multimodal analys i praktiken att multimodala 

texter är uppbyggda av semiotiska resurser. De semiotiska resurserna är meningsskapande 

element som kan användas för att kommunicera, exempelvis bokstäver. När man sedan 

använder fler semiotiska resurser tillsammans på ett organiserat sätt bildar de semiotiska 

modaliteter.45 Bildmodaliteter och verbal text skapar en betydelsefull relation mellan 

varandra och ska tydas av betraktaren på det sätt som skaparen avser. Den multimodala 

texten med de olika semiotiska modaliteterna är alltså uppbyggt med byggstenar i olika steg 

och får en helt annan betydelse än om varje semiotisk modalitet hade agerat ensamt. Då vi 

analyserar video finns det en mängd olika semiotiska modaliteter att ta hänsyn till och hur de 

verkar tillsammans för att skapa en multimodal text men ett visst budskap. 

 

 

                                                 
42 Björkvall, Textens Mening och Makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 307 
43 Heath, Christian, Visual Data. I Qualitative Research. 3. uppl. Silverman, David (red.). London: Sage Publications, 2011,  252 
44 Björkvall, Textens Mening och Makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 311 
45 Björkvall, Den Visuella Texten, Multimodal analys i praktiken. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 14 
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Interaktion 

Alla typer av texter skapar och upprätthåller mänskliga relationer av en viss karaktär, det 

handlar ofta om att den som ligger bakom texten vill uppnå något med sin kommunikation. 

Skaparen av texten kommunicerar något till betraktaren med hjälp av semiotiska modaliteter 

för att en mänsklig relation ska skapas. Björkvall kallar detta för interaktion mellan en 

producent och betraktare.46 Olika texter, exempelvis bild, ljud och skriven text samverkar 

alltså multimodalt. En valfilm där en politiker ser in i kameran (betraktarens ögon) och 

använder sitt tal och kroppsspråk för att övertyga betraktaren att rösta på just hen är ett 

exempel på hur interaktion genom text sker multimodalt. För att analysera olika texters 

interaktiva betydelser finns det även här analysverktyg.  

 

Det finns fyra grundläggande språkhandlingar som vi använder oss av för att analysera vårt 

just språket, skrift eller tal, i vårt material:47  

● Frågor 

● Påståenden 

● Uppmaningar 

● Erbjudanden 

Dessa verktyg har gemensamt att alla kräver eller önskar någon form av respons. Frågor 

kräver svar, påståenden kräver att den man interagerar med noterar, överväger eller 

accepterar, uppmaningar kräver åtaganden och erbjudanden någon form av accepterande.48 

Det skapas alltså någon form av relation mellan de som kommunicerar. Dessa fyra olika 

språkhandlingar och dess respons-struktur har olika grader av interaktion men gemensamt är 

att de skapar mänskliga relationer. I multimodala texter uppkommer språk- och 

bildhandlingar tillsammans för att kommunicera någonting.49  

Bildhandlingar har inte lika många grundläggande delar som de språkliga, karaktären av av 

respons är inte lika lätt att ange som i det verbala språket. I bilden, eller i vårt fall den rörliga 

bilden, handlar det om krav och erbjudanden som förmedlas genom olika semiotiska 

resurser.50 Kroppsrörelser, blickar och färger är exempel på semiotiska resurser som 

förekommer som bildhandlingar, de kan i sin tur kommunicera ett krav eller ett erbjudande. 

Exempelvis kan en politiker välja att peka på betraktaren på en bild, det kanske kan betyda att 
                                                 
46 Björkvall, Den Visuella Texten, Multimodal analys i praktiken, 29 
47 Ibid, 29 
48 Ibid, 33 
49 Ibid, 37 
50 Ibid, 37 
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politikern socialt försöker interagera med betraktaren, antingen på ett hotfullt eller vädjande 

sätt. Tillsammans med språkhandlingar blir det då lättare att analysera vad skaparen vill 

kommunicera.  

4.2.2 Kritisk diskursanalys 

Diskurs är ett komplicerat och utbrett begrepp med många definitioner, den definition vi 

använder oss av är att en diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.51 

Exempelvis kan man prata om medicinsk diskurs eller politisk diskurs. Det finns då bestämda 

sätt att tänka-, prata om samt praktisera ämnet. Diskurser påverkas hela tiden av språket, och 

en av utgångspunkterna i diskursanalys är att kunskapen i vår omvärld inte är en objektiv 

sanning utan utgörs av hur vi människor tolkar och kategoriserar världen.52 Vi utgår från 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys eftersom den innefattar konkreta metoder för 

analys av texter. Detta anses vara den mest utvecklade teorin och metoden för forskning inom 

kommunikation och samhälle.53 Fairclough beskriver olika diskurser i samhället som världen 

sett utifrån olika perspektiv och att detta kombineras med människors olika relationer till den. 

Människors olika relationer till världen beror på deras positioner i den, deras sociala 

identiteter och hur de socialt sett står gentemot andra människor. Diskurser behöver 

nödvändigtvis inte representera världen som den är utan snarare hur människor upplever och 

representerar världen.54 Kritisk diskursanalys är enligt Fairclough baserat på att det sociala 

samhället kan ses som ett sammankopplat nätverk av olika sociala praktiker, exempel på 

dessa praktiker är ekonomiska, politiska eller kulturella. De sociala praktikerna blir centrala i 

denna syn på världen då de möjliggör ett perspektiv av sociala strukturer och sociala 

handlingar av individer. De sociala praktikerna menar Fairclough är ett relativt bestämt sätt 

att utföra sociala aktiviteter. 55 Sociala aktiviteter kan exempelvis vara undervisning i ett 

klassrum, tv-nyheter eller familjemiddagar. Det finns i dessa aktiviteter ett bestämt sätt att 

agera, precis som i spelvärlden. Fairclough förklarar de bestämda sätten att agera inom en 

viss diskurs som genre. Olika genrer kan skiljas åt genom olika sätt att agera och interagera 

och detta görs bland annat genom att tala och skriva,56 alltså olika språkhandlingar. Inom den 

kritiska diskursanalysen är språket centralt för att studera samhället. Fairclough menar att 
                                                 
51 Jørgensen Winther, Marianne. Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 7 
52 Ibid, 11 
53 Ibid, 66 
54 Fairclough, Norman. Analysing discourse. London: Routledge, 2003, 124 
55 Ibid, 205 
56 Ibid, 26 
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texter är en del av sociala händelser i samhället eftersom att inom sociala händelser agerar 

och interagerar individer genom att tala eller att skriva.57 En individ som utför en handling 

benämner Fairclough som agent, och agenten i sin tur styr över texten och olika relationer 

mellan dess olika element.58 Grammatiken är exempelvis ett element som bygger upp ett 

språk genom olika kombinationer. Inom sociala händelser, eller genrer, finns det bestämda 

konventioner över hur språket ska vara organiserat. Fairclough menar att kritisk diskursanalys 

är en form av kritiskt social forskning och vi kan därmed granska och kritisera sociala 

företeelser i världen. Det finns ett par frågor som vi ständigt kan ställa oss då vi ser världen ur 

detta kritiska perspektiv;59 Vad ger samhället människor för möjligheter och resurser för att 

leva rika och fullbordade liv? På vilket sätt motarbetar samhället dessa möjligheter och 

resurser? Vad inom samhället bidrar till fattigdom, depression, ångest och andra negativa 

osäkerheter i människors liv? Vilka möjligheter finns det för att förändra dessa sociala 

dilemman och öka kvalitén för människor? Detta är frågor som vi utgår ifrån då vi studerar 

detta tema. Målet inom Faircloughs kritiska diskursanalys är att få bättre förståelse över hur 

samhällen verkar och producerar både förmånliga och skadliga effekter för människor, och 

hur dessa skadliga effekter kan förändras till det bättre.60 För att analysera diskurser bör man 

rikta in sig på två dimensioner, den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den 

kommunikativa händelsen kan handla om språkbruk som exempelvis en tidningsartikel, en 

video, en intervju eller i vårt fall streaming av spel. Diskursordningen handlar om den 

sammanlagda mängden diskurstyper som används inom en social institution.61 Enligt 

Fairclough är varje språkbruk en kommunikativ händelse med tre dimensioner. För att 

analysera dessa kommunikativa händelser har Fairclough tagit fram en modell, den 

tredimensionella modellen. Denna modell innehåller tre steg. I det första steget tittar man på 

textens egenskaper (description), i steg två tittar man på konsumtions- och 

produktionsprocesserna som omger texten (interpretation), det vill säga relationen mellan 

texten och hur den interagerar mellan producenten och konsumenten. I det tredje steget ser 

man på den bredare sociala praktiken som denna kommunikativa händelse är en del av 

(explanation), det vill säga relationen mellan interaktionen och dess sociala kontext och vilka 

sociala effekter det får i samhället.62 Den kritiska diskursanalysen påstår att diskursiva 

                                                 
57 Fairclough. Language and Power. London: Longman Group, 1989, 21 
58 Ibid, 22 
59 Fairclough, Analysing discourse, 202 
60 Ibid, 203 
61 Ibid, 24-25 
62 Fairclough.. Language and Power, 26 
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praktiker bland annat bidrar till orättvisor mellan sociala grupper,63 detta kan stärka våra 

argument kring hur olika kön behandlas och representeras olika på Twitch, vilket den tidigare 

forskningen antyder. Den kritiska diskursanalysen är kritisk just för att den anser att dess 

uppgift är att kritiskt granska de diskursiva praktiker som fungerar för att skapa och behålla 

sociala mönster i samhället. I detta ingår bland annat sociala förbindelser mellan klasser och 

kön och därmed eventuella ojämlikheter som uppkommer dem emellan.64 Den kritiska 

diskursanalysen vill således agera för en social förändring i dessa sammanhang och verka för 

mer jämlika förhållanden i samhället. Detta ser vi som en viktig faktor i vår studie eftersom 

tidigare forskning visar på att män och kvinnor representeras olika inom speldiskursen och 

därtill även på plattformen Twitch. 

4.2.3 Metoddiskussion 

 
Vi har ovan presenterat den multimodala analysen och den kritiska diskursanalysen. I det här 

avsnittet kommer vi dels behandla hur vi kommer kombinera dessa för vår analys men även 

diskutera för- och nackdelar med valda metoder. 

 

Den multimodala analysen erbjuder verktyg som erbjuder möjligheten att analysera såväl 

visuell- som audiell text. Den kritiska diskursanalysen erbjuder verktyg för att analysera 

språket, men många element inom sociala händelser är inte lingvistiska.65 Exempelvis bilder 

eller somliga ljud. Därför har vi valt att kombinera den kritiska diskursanalysen med den 

multimodala analysen. Verktygen från den kritiska diskursanalysen fyller därför i de luckor 

som den multimodala analysen lämnar efter sig. Kritisk diskursanalys har fått kritik för att de 

tolkningar som görs vid analysen ofta färgas av författarens egna åsikter och kulturella 

bakgrund.66 Detta innebär att vid användning av metoden bör forskaren så tydligt som möjligt 

beskriva och förklara de resonemang som förts vid tolkningar. Detta för oss in på reliabilitet, 

det vill säga ifall resultaten är tillförlitliga. Alla studier förutsätter att forskaren i någon mån 

gör egna tolkningar av det material som samlas in och analyseras. I kvalitativa studier är 

tolkningar från forskaren en del av studien. För att i så stor mån som möjligt hålla en hög 

reliabilitet, att andra forskare skulle komma fram till samma resultat som oss om de gör 

                                                 
63 Jørgensen Winther & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 69 
64 Ibid, 69 
65 Fairclough. Language and Power, 21 
66 Breeze, Ruth. Critical Discourse Analysis and Its Critics. International Pragmatics Association. Vol. 21 No. 4. 2011. 493-525. doi: 
10.1075/prag.21.4.01bre s.501 
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samma studie, så kommer vi noggrant och tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt men också 

de tolkningar vi gör. Vi kommer i texten resonera kring våra egna tankegångar för att skapa 

en så transparent analys som möjligt.67 Validitet handlar om att det som ska undersökas 

faktiskt undersöks men också om forskarens egna trovärdighet.68 För att hålla en hög 

trovärdighet är det, precis som för reliabiliteten, viktigt att vara transparent i studiens alla 

steg. För att försäkra oss om att vi undersöker det som faktiskt ska undersökas har vi 

kontinuerligt återgått till uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar under 

hela processen. Vi har även tagit hjälp av utomstående personer för återkoppling. 

5. Analys och resultat 

I detta kapitel kommer vi gå igenom och presentera vårt material och resultatet av studiens 

analys. Vi analyserar varje streamer var för sig, i respektive analys går vi först igenom 

texternas egenskaper för att därefter se över produktions- och konsumtionsprocesserna för att 

slutligen se över den bredare sociala praktiken. Innan steg ett gör vi en kort presentation av 

varje streamer för kontextens skull. Vi har även bestämt den genre, utifrån Faircloughs 

definition av begreppet, som vår studies material rör sig inom och som vi väljer att undersöka 

utifrån.69 Genren är “spelvärlden” där det finns bestämda sätt att agera och interagera på. 

Exempelvis finns en specifik jargong på Twitch, det är ett väldigt informellt språk där mycket 

förkortningar, ostrukturerade meningar och emojis används. Detta går vi djupare in på i vår 

interpretation. Värt att nämna är att många användare är väldigt unga vilket vi tar hänsyn till 

då vi genomför vår analys. Många ungdomar, särskilt i tonåren, är i en utvecklingsfas vilket 

kan leda till sociala svårigheter och osäkerhet. Vårt uppdrag är inte att döma ungdomar 

utefter deras beteende utan att snarare studera den värld de befinner sig i. 

5.1 Analys 

Under vårt avgränsningskapitel har vi redogjort för hur vi har gått tillväga då vi valt ut 

material. Gemensamt för de svensktalande streamingkanalerna är att det är tillåtet att även 

prata engelska, danska och norska. På de engelskspråkiga kanalerna är det oftast enbart 

engelska som är tillåtet men ibland även spanska.  

                                                 
67 Brinkmann, Svend. Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl. Lund : 
Studentlitteratur AB, 2017, 311 
68 Ibid,  296-297 
69 Fairclough. Analysing discourse, 26 
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5.1.1 Svenska kvinnliga streamers 

Stream ett - “Roxyproxxy” 

Tidpunkt för start av analys 12:04 minuter fram till 32:00 minuter. 

Länk till det klipp vi analyserat: https://www.twitch.tv/videos/371863731 (Uppladdat 29 

januari 2019) 

 

Roxyproxxys (Roxy) kanal på Twitch utgörs dels av ett huvudfönster där tittare kan ta del av 

det Roxy ser på sin egen dataskärm och dels ett mindre fönster där Roxy själv visas genom 

sin webbkamera som är placerad strax ovanför ögonhöjd. Utöver detta finns även ett 

chattfönster på höger sida där tittare kan kommentera och diskutera. Roxy har närmare 

45,000 följare på Twitch och har streamat i fem år. Hon spelar främst spelet Counter-Strike: 

Global Offensive, vilket är ett FPS-spel som spelas online tillsammans med andra spelare. I 

det klipp vi har studerat har Roxy precis startat sin stream och ska spela FPS-onlinespelet 

Battlefield V. Roxy spelar tillsammans med vänner och de kommunicerar med varandra 

genom programmet Discord. Roxy interagerar ofta med chatten genom att svara på frågor och 

kommentera ämnen som diskuteras där. Roxy pratar inte så mycket om sitt eget utseende 

eller om sig själv utan pratar främst om spelet eller med vännerna samt kommenterar chatten. 

Roxys twitchkanal tillåter både svenska och engelska men av det material vi analyserat har 

endast några få fraser varit på engelska. 

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i skriftlig form. 

Den skriftliga texten är en av de visuella modaliteter som vi analyserar i denna video, här 

syftar vi främst till de kommentarer som skrivs i chattrummet. När Roxy startar streamen 

inkommer en hel del hälsningar i chatten in från följare. Ett flertal av de kommentarer som 

skrivs handlar om Roxys utseende, exempel är då en användare skriver: “Tjena snygg 

Roxy<3” ett annat exempel är från en annan användare som skriver: “bra när man ser dig! 

Trevlig du ser ut idag o så :)”. Kommentarerna här handlar alltså om Roxys utseende och inte 

spelet i sig. Vidare handlar andra kommentarer om spelet Battlefield V som Roxy spelar, en 

kommentar som härrör spelet är från en användare: “du borde ha roterat höger runt och taggat 

ned från höger grounds”. Här handlar kommentaren om hur Roxy bör röra sig i spelet för att 

inte dö. Användaren ger här en uppmaning till Roxy hur hon bör spela. Fler kommentarer av 

detta slag förekommer under streamen. 

 

https://www.twitch.tv/videos/371863731
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Textens individuella egenskaper, språklig text i talform. 

Det andra språkbruket som vi analyserar är talet, alltså det Roxy säger i mikrofonen då hon 

interagerar med chattrummet och sina medspelare men också vad medspelare eller andra 

spelare i spelet säger. Roxy talar inte om sitt utseende utan fokuserar främst på chatten och 

sina medspelare. Roxy besvarar oftast sådant som frågas i chatten, exempelvis besvaras den 

kommentar som löd “Tjena snygg Roxy<3” med ett “Tack (användaren), ni alla är också 

söta”. Här refererar Roxy till hela chatten och inte enbart till användaren. Den kommentar 

som ifrågasatte Roxys sätt att röra på sig besvarades inte av Roxy. Värt att notera är att Roxy 

håller god uppsikt över vad som sägs i chatten. När Roxy spelar kommunicerar hon in game 

med andra medspelare, varav en manlig spelare vid ett tillfälle besvarar genom sin mikrofon 

“na na na na na, du är en tjej”. Roxy besvarar detta genom att skratta men säger inget mer 

utan fortsätter fokusera på spelet och andra kommentarer i chatten. 

 

Textens individuella egenskaper, bild. 

Videons visuella egenskaper utgörs av att Roxy tittar på sin skärm där spelet visas och 

emellanåt på en annan skärm där chattflödet visas. Hon sitter i vad som ser ut att vara ett rum 

i en mörkt lägenhet och dricker emellanåt ur ett vinglas. I bakgrunden finns det ljusslingor i 

neonblå färg vilket matchar belysningen från datorskärmen. Hon är sminkad och har på sig en 

collegetröja och hörlurar, håret är utsläppt.  

 

Stream två - “Nadmyre” 

Tidpunkt för start av analys 04:01 minuter fram till 24:43 sekunder. 

Länk till det klipp vi analyserat: 

https://www.twitch.tv/videos/372365036?filter=archives&sort=time (Uppladdat 30 januari 

2019) 

 

Nadmyre är en frekvent spelare med närmare 34,000 följare på Twitch som kallar sig själv 

för heltids-streamer. Hon streamar främst då hon spelar Grand Theft Auto V, ett open world-

spel där hon och hennes vänner som också spelar på samma server interagerar med varandra i 

en form av rollspel. Nadmyre exempelvis, har rollen som polis och rollspelar tillsammans 

med sina poliskollegor. Hon filmar sig själv med en webbkamera samtidigt som hon spelar, 

tittarna kan då se henne i ett liten fönster nere i hörnet av själva streamen. Ett chattfönster 

https://www.twitch.tv/videos/372365036?filter=archives&sort=time
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finns även med i videon där tittarna kommunicerar med Nadmyre genom att skriva, hon i sin 

tur kommunicerar tillbaka genom att prata i en mikrofon.  

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i skriftlig form. 

Många av kommentarerna som skrivs syftar till Nadmyres utseende. Exempel på dessa är 

“hej sötnos” och “du är jättefin” Många tittare skickar även symboler i form av hjärtan till 

Nadmyre. Då vi studerar dessa modaliteter ser vi att fokus ofta ligger på just utseende och 

även att tittarna vill uppmana Nadmyre att spela på ett visst sätt, exempelvis “gå dit” eller 

“gör så”. Uppmaningarna från chattrummet gällande hur Nadmyre spelar får ofta ingen 

respons av henne. 

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i talform. 

Nadmyre talar mycket om sitt eget utseende inledningsvis, exempelvis “åh mitt hår” och 

syftar till att hennes hår inte ser bra ut. Hon talar även om tröjan hon bär och vad som står på 

den, “better bodies” vilket är ett varumärke inom fitnessbranschen. Hon tackar tittarna i 

chattrummet ofta för deras kommentarer kring hennes utseende och svarar med “mina små 

hjärtegull” och “ni ska få kramar”. 

 

Textens individuella egenskaper, bild. 

Videons visuella egenskaper utmärker sig genom att Nadmyre tittar på en skärm där tittarnas 

kommentarer i chattrummet visas samt en annan skärm där hon spelar. Nadmyre har håret 

uppsatt i en tofs, är sminkad och har manikyrerade naglar. Hon ler och skrattar ofta då hon 

interagerar med sina tittare. Till skillnad från Roxy ser tittaren inte Nadmyres rum i 

bakgrunden. Hon är tillsammans med sin stol och mikrofon utmaskad ifrån den övriga bilden 

vilket innebär att det enda tittaren ser är just Nadmyre och inte rummet hon sitter i (se bilaga). 

 

Stream tre - “ImSoff” 

Tidpunkt för start av analys 00:00 minuter fram till 15:04 minuter. 

Länk till det klipp vi analyserat: https://www.twitch.tv/videos/373384743 (Uppladdat 1 

februari 2019) 

 

ImSoff är en Svensk streamer som streamar frekvent, hon spelar främst spelet League of 

Legends men andra spel förekommer också. ImSoff har fler tittare än de andra svenskorna, 

https://www.twitch.tv/videos/373384743
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ca. 63,000, och många av dessa är inte svenskar då de skriver på engelska i chatten. ImSoff 

kommenterar både på engelska och svenska, däremot pratar ImSoff oftast på svenska då hon 

kommenterar händelser i spelet. Det klipp vi studerat inleds med att ImSoff visar och pratar 

om sin “spraytan” hon nyligen har gjort. 

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i skriftlig form. 

Kommentarerna i chattrummet syftar till stor del till ImSoffs utseende men även till vädret. 

Kommentarerna kretsar till stor del om ImSoffs hudton då hon har använt en produkt för att 

se solbränd ut. Detta får några tittare att fråga hur hon ser ut naken. En användare skriver 

också “ligg med mig” och frågar om hon är oskuld. Många tittare ger henne uppmuntringar 

kopplat till hennes utseende exempelvis “you look amazing”. Då ImSoff väl börjar spela 

handlar inte en enda kommentar om spelet i sig utan konversationen fortlöper kring hennes 

utseende.  

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i talform. 

ImSoff talar främst om sitt eget utseende, då hon smörjt in sig med en produkt för att se 

solbränd ut. Produkten är ojämnt insmord vilket innebär att det blir stora kontraster på huden 

från blekare partier till de mer “solbrända”. Utöver att tala om sitt eget utseende kommenterar 

ImSoff de meddelanden som kommer upp i chattflödet. Däremot är det främst de 

kommentarer som handlar om “solbrännan” som ImSoff kommenterar, andra kommentarer 

som handlar om hur snygg eller sexig ImSoff är, besvaras inte. ImSoff håller god översikt 

över kommentarsfältet och därmed missar hon troligtvis ingen kommentar, vilket innebär att 

hon läser alla de kommentarer som skrivs. En användare skriver exempelvis “Are you a 

virgin?” Varpå ImSoff läser upp kommentaren högt och besvarar den därefter med “aah, 

yikes!”. Därefter kommenterar hon andra kommentarer.  

 

Textens individuella egenskaper, bild. 

Videons visuella egenskaper utmärker sig genom att ImSoff, likt de andra, tittar på en skärm 

där tittarnas kommentarer i chattrummet visas samt en annan skärm där hon spelar. I 

bakgrunden syns ett rum med möbler, en spegel och en lampa. Kameran är vinklad rakt 

framifrån och i ögonhöjd, tittaren ser ImSoff i halvbildsformat. ImSoff är klädd i ett tunt 

linne med urringning, håret är uppsatt och hon bär smink. Hon pratar i ett vitt headset som 

sitter på huvudet. På skärmen som visar det ImSoff ser på sin datorskärm visas spelet League 
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of Legends vilket är ett MOBA Spel (Multiplayer Online Battle Arena). I Spelet finns olika 

karaktärer som kan väljas, under en sekvens väljer ImSoff en karaktär. De kvinnliga 

karaktärerna som går att välja är lättklädda och har mindre skyddande “rustning” än de 

manliga karaktärerna. 

5.1.2 Engelskspråkiga kvinnliga streamers 

Stream fyra - “Alinity” 

Tidpunkt för start av analys 07:30 minuter fram till 24:23 minuter. 

Länk till det klipp vi analyserat: https://www.twitch.tv/videos/381602931 (Uppladdat 16 

februari 2019) 

 

Alinity är en kanadensisk streamer som pratar engelska. Alinity har närmare 800,000 följare 

på Twitch och hon spelar olika spel. Alinity har nedskrivna regler på sin twitchkanal kring 

vad som gäller för chatten. Reglerna är bland annat att vara respektfull mot streamern samt 

hela communityt, inte kommentera kring hur hon bör spela samt inga sexistiska 

kommentarer. Detta tyder på att det finns ett uppenbart problem kring detta då det även 

uppmärksammas av streamers. Alinity har även många sponsorer inom spelvärlden och 

sponsrar därför varor, exempelvis komponenter till speldatorer och skrivbordsstolar 

anpassade för datorspel.  

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i skriftlig form. 

När streamen börjar och bilden visar Alinity kommer många kommentarer in som handlar om 

Alinitys utseende. En användare skriver “you look like your having a mental breakdown” och 

“she looks so tired”. En annan användare skriver “you look high af”, “are you drunk?”. En 

annan kommentar från en användare är: “Booty squad”. Andra kommentarer handlar främst 

om spelet Apex Legends som Alinity spelar. Många användare ställer frågor om tips i spelet. 

De flesta kommentarer rör dock Alinitys utseende och beteende. De två dominerande ämnena 

som diskuteras är Alinitys utseende och Apex Legends. 

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i talform. 

Alinity kommenterar många av de kommentarer som rör spelet Apex Legends men undviker 

kommentarer om utseendet. Hon berättar också om sin dag, användare kommenterar detta 

och sedan besvarar Alinity kommentarerna. Hon talar inte särskilt mycket om sitt eget 

https://www.twitch.tv/videos/381602931


31 

 
 
 

utseende. Hon talar dock en del om att hon rökt gräs och hur hennes ögon blir röda av det. 

Det faktum att hon rökt gräs visar sig genom det sätt hon talar på, ologiskt och en aning 

“dumt”. Hon frågar också chatten hur deras gårdag varit. Intressant att notera är att Alinity 

röker gräs innan streamen, hon talar med följarna om detta. 

 

Textens individuella egenskaper, bild. 

Då vi studerar den visuella modaliteten bild i denna video fokuserar vi på videon och allt dess 

innehåll. Alinity har en widescreen-kamera som ger tittaren en större bild av omgivningen. 

Alinity själv har en stickad kofta, lockat hår och är sminkad. Hon har röda ögon då hon just 

har rökt marijuana, vilket är lagligt i Kanada. Alinity syns i halvbild rakt framifrån och i 

bakgrunden syns rummet hon sitter i, en stor mikrofon syns mitt i bild. Rummet är belyst med 

varma ljuskällor i form av små träd utsmyckade med ljusslingor. Längst bak i rummet syns en 

hylla med gosedjur och formsågade trädetaljer på väggen. Precis vänster om Alinity står ett 

kylskåp med glasdörr och blå belysning, i kylskåpet skymtas en vodkaflaska. Till höger 

skymtas en låda med husdjursleksaker. 

 

Stream fem - “Pokimane” 

Tidpunkt för start av analys 05:00 minuter fram till 23:10 minuter. 

Länk till det klipp vi analyserat: https://www.twitch.tv/videos/373591834 (Uppladdad 1 

februari 2019) 

 

Pokimane är en marockansk-kanadensisk streamer som pratar på engelska. Hon har över 

450,000 följare och har placerat sig på Twitch Top 100-lista för flest följare. Hon spelar i 

huvudsak League of Legends och Battle Royale-spel som Fortnite och Apex Legends. 

Pokimanes streamkanal skiljer sig från många av de svenska eftersom hon har betydligt fler 

följare. 

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i skriftlig form. 

Det skriftliga språkbruket i denna video utgörs till största del av kommentarer i chattforumet 

men också av text som förekommer i själva streamingkanalen, det vill säga notiser från 

användare som donerar. När klippet startar rullar en hel del kommentarer in, då denna stream 

har närmare 20,000 tittare försöker de som kommenterar uppmärksamma sig själva genom att 

“spamma”, det vill säga. skriva många rader med exakt samma text. Många kommentarer är 

https://www.twitch.tv/videos/373591834
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hälsningar men många av kommentarerna riktar sig också mot Pokimanes utseende. Väldigt 

många kommentarer lyder “I love you” och “Poki is hot”. En annan användare kommenterar 

“she is very beautiful” och “sexy boobs btw”. I övrigt kommenterar många tittare om 

Pokimanes katt som syns i bakgrunden samt hur hennes rum ser ut. Andra kommentarer som 

är riktade mot henne är “Hello my beautiful foot princess” och “my dicky hard”. En annan 

användare frågar hur ofta Pokimane har sex med sin pojkvän. 

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i talform. 

Pokimane pratar främst om sitt eget utseende och sin bostad som syns i bakgrunden. Vidare 

kommenterar hon användare som “subscribat” eller donerat till hennes kanal. De 

kommentarer som rör Pokimanes utseende besvaras sällan såvida det inte berör hennes hår, 

som hon nyligen färgat. Vidare talar Pokimane mycket om sin egen katt. 

 

Textens individuella egenskaper, bild. 

Videons visuella egenskaper utmärker sig genom att Pokimane, likt de andra, tittar på en 

skärm där tittarnas kommentarer i chattrummet visas samt en annan skärm där hon spelar. I 

bakgrunden syns ett rum som liknar en lägenhet. I rummet finns bland annat ett kattorn som 

hennes katt ligger i, en säng, datorskrivbord och en datorstol. Pokimane är sminkad, har på 

sig ett par rosa hörlurar och en svart t-shirt med trycket “honey” över bröstet. Vidare syns 

spelet Apex Legends där Pokimane öppnar crates som innehåller vapen. 

 

Stream sex - “Aspen” 

Tidpunkt för start av analys 00:00 minuter fram till 19:00 minuter. 

Länk till det klipp vi analyserat: https://www.twitch.tv/videos/375113671 (Uppladdad 4 

februari 2019) 

 

Aspen är en ung kvinna från Minnesota, USA som huvudsakligen streamar spelet Overwatch. 

Hon är en professionell spelare och även delägare i Cloud9, en e-sportsorganisation. Aspen 

har över 120,000 följare och har som mest fått $3,000 som unik donation. Aspen har flertalet 

sponsorer inom spelvärlden vilket märks i hennes stream. Det dyker ständigt upp länkar och 

bilder med diverse produkter, exempelvis skrivbordsstolar anpassade för datorspel och 

kläder.  

 

https://www.twitch.tv/videos/375113671
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Textens individuella egenskaper, språklig text i skriftlig form. 

De kommentarer som förekommer här berör främst spelet Overwatch som Aspen spelar. En 

användare kommenterar och frågar “do you have any tips for Ana?” och refererar då till en av 

de karaktärer som kan spelas i spelet. Däremot berör några kommentarer den tröja Aspen har 

på sig. Några användare diskuterar varumärket Adidas och Puma (Aspen har på sig en 

Pumatröja). En annan kommentar som rör utseende är “What color are your eyes?” 

 

Textens individuella egenskaper, språklig text i talform. 

Till skillnad från de andra streamers vi studerat så talar Aspen inte särskilt mycket om sitt 

eget utseende utan talar mest om det som händer i spelet. Hon kommenterar olika händelser 

men interagerar emellanåt med chatten. Det som Aspen kommenterar om utseende rör hennes 

Pumatröja och hon nämner då vart hon köpt den samt vart den går få tag i. Hon kommenterar 

och svarar emellanåt på kommentarer i chatten som rör tips i spelet Overwatch. 

 

Textens individuella egenskaper, bild. 

De visuella egenskaperna i denna stream utgörs av en video där tittaren ser Aspen spela 

Overwatch, Aspen själv förekommer i en mindre videoruta till vänster i bild. Till höger syns 

Aspens sponsorer, olika spelrelaterade varor som headset, skrivbordsstolar, kläder och 

energidryck. Aspens kamera är riktad mot henne snett framifrån med ett perspektiv 

underifrån. Hon visar inte mycket av rummet hon sitter i utan bakgrunden utgörs enbart av ett 

fönster som är täckt med persienner. Aspen har en långärmad tröja, uppsatt hår och inget 

smink. Hon dricker emellanåt vatten ur ett glas och tittar uteslutande på skärmen som hon 

spelar på. 

5.2 Interpretation 
I detta underkapitel kommer vi att redogöra för den tolkning vi gör utifrån vår analys av 

materialet. Vi har valt ett upplägg som utgår ifrån att vi först tolkar materialet för de 

svensktalande kanalerna, sedan fortsätter vi med de engelskspråkiga kanalerna och 

sammanfattar våra tolkningar i en jämförelse i slutet. I vår tolkning utgår vi ifrån Norman 

Faircloughs trestegsmodell där vi i första steget har analyserat textens egenskaper, dess 

formalitet och struktur. I det andra steget har vi studerat textens kommunikativa process, hur 

texten interagerar mellan producenten och konsumenten. I det tredje steget har vi studerat hur 
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textens kommunikativa process är en del av en bredare social kontext.70 Vi utgår hela tiden 

från frågorna som ställer denna diskurs i ett kritiskt perspektiv i en samhällelig kontext: Vad 

ger samhället människor för möjligheter och resurser för att leva rika och fullbordade liv? På 

vilket sätt motarbetar samhället dessa möjligheter och resurser? Vad inom samhället bidrar 

till fattigdom, depression, ångest och andra negativa osäkerheter i människors liv? Vilka 

möjligheter finns det för att förändra dessa sociala dilemman och öka kvalitén för  

människor?71 

5.2.1 Interpretation svenska streamers 

Stream ett - Roxxypoxxy: 

Då vi studerar de olika modaliteterna tillsammans som förekommer i denna stream ser vi att 

Roxxy mottar en stor mängd kommentarer kopplat till hennes utseende. Samtidigt 

kommenterar inte Roxy själv särskilt mycket kring hennes egna utseende, eller andras. Några 

få kommentarer från Roxy syftar till utseende men de är snarare som ett svar till 

chattrummets kommentarer. Exempelvis då en användare kommenterar “Tjena snygg roxxy” 

svarar Roxy “Ni är alla söta”, hon syftar här till alla sina följare och inte en enskild individ. 

Detta tolkar vi som ett sätt för Roxy att behålla en god ton i sin stream utan att verka 

ouppmärksam och otrevlig mot sina följare. Det kan också vara strategiskt eftersom 

RoxxyPoxxy, likt de andra streamers vi undersökt är beroende av sina följare med grund i 

den inkomst de genererar. Kommentarerna från chattrummet präglas av ett väldigt enkelt 

språkbruk, vi ser mycket ofullständiga meningar, grammatiska fel och förkortningar vilket 

tyder på att språket inom denna genre är normaliserat till att vara felaktigt gentemot ett 

korrekt svenskt språk. Det lexikon som vi kan utläsa visar därmed att de ord som förekommer 

inom denna stream ses som ett inofficiellt språk av vardaglig karaktär. Språkbruket 

karaktäriseras ytterligare av elliptiska strukturer av meningar, det är enkla satser både i tal 

och skrift utan komplicerade strukturer. Detta tolkar vi som att tittaren bör vara insatt i denna 

typ av genre för att både göra sig förstådd och för att förstå vad som sägs och vilka betydelser 

detta har. För att studera detta ur ett genusperspektiv ser vi det som nödvändigt att se till 

helheten, det vill säga genom en kombination av alla modaliteter. Att använda ett inkorrekt 

språkbruk präglat av förkortningar och ofullständiga meningar, blandat med emojis och ofta 

av pronomen “vi”, ser vi som väldigt intressant då vi tolkar det som att denna genre är 

                                                 
70 Fairclough, Language and Power, 26 
71 Fairclough, Analysing discourse, 202 
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uppfattat som en egen virtuell värld som inte har någon större förankring i den fysiska 

världen. Det blir således lätt att tolka det som att de som brukar sexism och makt inom denna 

genre anser att det är förlåtande och inte verkligt då detta sker anonymt och inte i den 

verkliga världen. Det vi ser i bildspråket är också att Roxy framställer sig själv som väldigt 

avslappnad och vardaglig, hon dricker vin, sitter bekvämt och har få ljuskällor med ett klart 

färgtema vilket kan liknas med e-sport som ofta präglas av neonljus i starka färger helt utan 

huvudljus, exempelvis taklampor. Detta tolkar vi som att Roxy inte har för avsikt att verka 

som någon form av officiell, strikt, svensk auktoritet. Genren hade med andra ord sett helt 

annorlunda ut om Roxy hade burit kostym, haft uppsatt hår och befunnit sig på ett bibliotek. 

Detta faktum rättfärdigar däremot inte kommentarer av sexistisk karaktär från chattrummet, 

men det kan ge en förklaring till varför vissa fenomen uppstår. Vi tar även hänsyn till att 

publiken på Twitch ofta är väldigt unga, i lagens mening barn och kan därmed komma att 

sakna sociala kompetenser som vuxna kan ha. Detta tolkar vi som en anledning till varför 

språkbruket är inkorrekt och utseende betonat. Det finns också en möjlighet att unga 

twitchanvändare ser speldiskursen som ett område där vuxnas regler inte gäller, ett slags 

“laglöst” land. 

 

Ser vi till det faktum att många som interagerar med Roxy i chattrummet uppmanar henne till 

att spela på ett visst sätt, utan gensvar från Roxy, kan vi utläsa att detta är en omständighet 

som Roxy inte ser positivt på. Kommentarer av denna karaktär ser ut som följande “Du borde 

ha roterat höger runt och taggat ned från höger grounds” Hon svarar ofta till kommentarer 

som kretsar kring spelet hon spelar, men aldrig till de kommentarer som uppmanar henne att 

spela på ett visst sätt. Roxy har spelat Battlefield och andra FPS-spel i åtminstone fem år och 

kan därmed antas ha god kännedom om hur spel av denna typ fungerar. Det är därmed 

intressant att se kommentarer som dessa förekomma eftersom det tyder på en maktrelation. 

Roxy är en kvinna som spelar spel och normen är att män spelar spel.72 Denna kommentar 

kan därför kopplas till en maktstruktur som säger att kvinnor inte klarar av att spela spel 

själva, utan måste ha hjälp från män, förutsatt att den som kommenterar är man och inte 

kvinna. En av de personerna som Roxy spelar med i samma stream är däremot man och under 

spelets gång säger han i mikrofonen “na na na na na, du är en tjej” och syftar till Roxy. 

Uttalandet från den manlige spelaren verkar innehålla ironi men det är ändå intressant då det 

påvisar “mannen” som norm som inom spelvärlden. 

                                                 
72 Olsson, Maria. “True gamer” culture on Twitch and its effect on female streamers: 39  
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Hänvisat till den tidigare forskningen inom genren ser vi tydliga likheter mellan Roxys 

stream och de tidigare studier som har gjorts kring hur kvinnor behandlas inom speldiskursen. 

Kvinnor som agerar inom en mansdominerad genre, där normen är mannen, exotifieras ofta 

då de “inkräktar” i den manliga subkulturen i samhället.73 Kvinnan blir då den andre och 

objektifieras och trivialiseras av mannen för att neutralisera hotet. För att neutralisera hotet 

från Roxy som en kvinnlig streamer inom en mansdominerad genre får hon därmed ta emot 

objektifierande kommentarer eller i detta fall kommentarer som inte är relaterade till spelet 

utan snarare till hennes utséende. 

 

Stream två - Nadmyre: 

Det som utmärker Nadmyres stream jämfört med övriga är att hon ingår i en grupp människor 

som spelar Grand Theft Auto V tillsammans på daglig basis. Det vanligast förekommande 

fenomenet på Twitch är att man spelar denna typ av spel för att döda motståndarna och för att 

vinna spelet. Nadmyre och hennes grupp spelar istället på en stängd server där andra spelare 

inte kan spela utan att bli inbjudna, de går vidare in i roller som poliser och kriminella och 

agerar sedan utifrån dessa roller. Istället för att vinna olika tävlingar och utmaningar så lever 

de ett slags virtuellt liv och får hela streamen att framstå som en dokusåpa där poliserna ingår 

i triangeldraman och svek. Grand Theft Auto V är känt för att spelaren kan röra sig fritt i 

spelets värld och stjäla fordon, skjuta mot polisen och döda civilbefolkningen. Nadmyre och 

de övriga poliserna agerar istället som poliser skulle agera i verkligheten, exempelvis genom 

att köra enligt hastighetsbegränsningen, stanna vid rött trafikljus och inte använda sitt 

tjänstevapen om situationen absolut inte kräver det. Detta rollspel har ett par hundra följare 

under streamens gång och tittarna kommenterar utefter vad som sker, däremot är en stor del 

av kommentarerna även i denna stream riktade åt Nadmyres utseende och hur hon bör spela.  

 

Likt Roxys stream så präglas Nadmyres kanal av ett språk som avviker från det svenska 

formella lexikonet. Morfologin i denna stream tyder på att böjningar av ord både i text och tal 

många gånger inte görs korrekt enligt svenska akademiens ordlista utan att de snarare är 

improviserade för att verka till dess kontext. Orden är många gånger inte strukturerade på ett 

korrekt vis vilket istället blir till rappakalja och saknar således många gånger syntax. Detta 

uppmärksammas däremot aldrig av varken Nadmyre eller övriga individer i chattrummet och 

                                                 
73 Ross, Gendered Media: Women, Men and Identity Politics, 73-74 
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tolkas därför som att det råder ett konsensus kring att detta språk är accepterat inom genren. 

Detta är gemensamt för alla de streams som vi har studerat och det kan tolkas som att denna 

värld uppfattas av användarna som en virtuell värld som skiljer sig mot den fysiska, en värld 

som antingen är utan formella regler eller där regeln är att det inte finns några regler. Vi anser 

däremot att det finns vissa regler kring språket då kommunikationen aldrig utesluts av 

obefintliga regler. För att förstå dessa språkregler måste en individ däremot har kunskap kring 

den typ av språk som bedrivs på Twitch och det får man genom att befinna sig där. 

Språkhandlingarna utgörs många gånger av uppmaningar, frågor och påståenden, både från 

Nadmyre och tittarna i chattrummet. Det som är gemensamt mellan handlingarna är att de 

föredrar någon form av respons för att någon en relation ska uppstå inom kommunikationen. 

Responsen uppstår ofta i form av att frågor besvaras med svar. Påståenden besvaras med 

noteringar, exempelvis “Du är fin” - “Tack”. Däremot besvaras sällan uppmaningarna som 

chattrummet ger Nadmyre gällande hur hon bör spela. Vi tolkar detta som att Nadmyre aktivt 

väljer att inte besvara uppmaningar för att hon själv anser sig ha god kännedom kring vad hon 

gör och inte vill att någon annan ska bestämma. Relationen blir således inte densamma som 

om Nadmyre hade valt att åtaga sig uppmaningen från tittarna. Likt Roxys stream tolkar vi 

detta som att en viss maktstruktur förekommer mellan Nadmyre och tittarna på kanalen. 

Däremot har Nadmyre ett annat språk gentemot sina följare än vad Roxy har, Nadmyre 

benämner ofta användare i chatten som “snygging” och “hjärtegull” vilket vi tolkar som att 

det finns ett större konsensus av den typen av uttalanden i just denna stream jämfört med 

Roxys stream. Ibland får Nadmyre donationer i form av pengar från sina följare vilket 

kommer upp som ett meddelande på skärmen, detta besvarar hon många gånger med “Tack 

snygging” och liknande vilket också kan vara en form av strategi från Nadmyres sida, ett 

sätta att visa uppskattning som sedan kan leda till fler donationer.  

 

Ser vi till det som syns genom Nadmyres webbkamera döljer hon mer än de flesta andra 

streamers vi har studerat. Nadmyres kamera har maskat ut hela bakgrunden, detta innebär att 

det enda som tittaren ser är Nadmyre, hennes mikrofon och den stol hon sitter i. Bakgrunden 

är således dold vilket gör att tittaren inte kan se det rum hon sitter i. Detta är vanligt 

förekommande på Twitch, men kan vara ett sätt för streamern att skilja på sin profession och 

sitt privatliv. Övriga streamers som vi har studerat får ofta kommentarer kring vad som syns i 

bakgrunden, vilka möbler som förekommer, eventuella husdjur och liknande. Jämför vi att 

många av de kommentarer som Nadmyre får motta kring sitt utseende och det faktum att hon 
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inte visar sin bostad för tittarna, gör vi tolkningen att Nadmyre aktivt väljer att maska ut 

bakgrunden för att tittarna inte ska inskrida i Nadmyres privatliv. Detta kan vara som en 

påföljd till den kultur som finns på Twitch gentemot kvinnliga streamers, hegemoniska 

strukturer som följs av att kvinnan i denna genre har accepterat att mannen som social grupp 

är normen i spelvärlden och kvinnan förhåller sig till detta. Som Karen Ross skriver i sin 

studie om kvinnor på internet, är det argumenterat att mäns och kvinnors beteende i 

verkligheten ofta speglar sig till deras beteenden på internet. Män har ofta ett argumenterande 

och hierarkiskt språkbruk medan kvinnor ofta söker konsensus och har då ett mer 

inkluderande språkbruk.74 Att Nadmyre återkommande gånger välkomnar nya användare och 

besvarar utseendebaserade kommentarer med “snygging” är något som kan kopplas till den 

konsensussökande aspekten som Karen Ross menar är vanligt förekommande hos kvinnor. 

Vidare, att många i kommentarsfältet kommenterar kring hur Nadmyre ska spela ses återigen 

som en hierarkisk struktur gentemot Nadmyre som väljer att inte besvara detta utan fokuserar 

snarare på att hålla en god ton på sin kanal. 

 

Stream tre - ImSoff: 

ImSoffs stream utmärker sig genom att hon är en svensk tjej med många internationella 

följare. Detta gör att språket på hennes stream består av både engelska och svenska. ImSoff 

själv talar mest svenska då hon syftar till spelet och då hon interagerar med kommentarer i 

chattrummet som sker på svenska. Många av kommentarerna är däremot på engelska vilket 

bidrar till att ImSoff ofta svarar på engelska. Hon utmärker sig ytterligare gentemot Roxy och 

Nadmyre genom att hon har betydligt mindre kläder på sig och har själv ett stort fokus på sitt 

utseende i streamen. Vi tolkar att påföljden till detta är att en betydligt större mängd 

kommentarer från chattrummet blir sexistiska, även grövre jämfört med de övriga svenska 

kvinnorna, samt mer fokus på utseende än de övriga.  

 

Språkbruket i kommentarsfältet utgörs här, likt Roxxy och Nadmyre, av att vara av avvikande 

karaktär mot det korrekta svenska, och även engelska, språket. Lexikonet utgörs av ett 

inofficiellt språk som ofta innehåller svordomar och vardagligt talspråk bland ungdomar. 

Många kommentarer saknar kopula och semantiskt innehåll, de besvaras däremot ofta av 

antingen ImSoff eller andra i chatten av liknande ord eller meningar, detta får oss att tolka att 

det finns en form av redan existerande kännedom kring vissa teman som man som 

                                                 
74 Ross, Gendered Media: Women, Men and Identity Politics, 73-74 
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utomstående måste sätta sig in i för att förstå helheten. Språket i både det talade och det 

skriva språkbruket i denna stream är ett exempel på hur Norman Fairclough beskriver hur 

vokabulär, grammatik och uttalanden har en stark koppling till hur vi kan förstå 

maktstrukturer och ideologiska processer inom vissa diskurser.75 Kommentarer som är av 

grövre karaktär i ImSoffs stream kan lyda “är du oskuld?” och “hur ser du ut naken?”. Hon 

svarar inte direkt på dessa frågor utan uppmärksammar de endast genom att läsa upp dem. 

ImSoff läser ofta upp kommentarer från chattrummet högt och många gånger anser vi att hon 

inte har läst dem innan hon läser upp dem högt. Detta får henne att bli aningen generad och 

illa till mods av blicken att döma. En sorts maktstruktur uppstår där chattrummet ställer sig 

över ImSoff som är ägare av kanalen. Detta kopplar vi till Michel Foucaults maktbegrepp 

som visar på att maktförhållanden finns i alla delar av samhället och att makten uppstår 

genom interaktioner.76 Kvinnan blir här exotifierad och får ta emot objektifierande 

kommentarer. Detta kan ha en koppling till att hon dels är relativt avklädd och på så vis visar 

mycket hud, hon är sminkad, har plattat hår och har nyligen använt en brun utan sol-produkt 

vilket får henne att se solbränd ut. Det kan även ha att göra med att ImSoff är en erfaren 

League of Legends-spelare, ett spel som är präglat av sexistiska objektifieringar av kvinnor 

med rustningar som inte skyddar stora delar av kroppen och brösten som framhävs på ett 

sexistiskt sätt. Normen i spelvärlden är mannen och det gör det enkelt för mannen att försöka 

neutralisera hotet från den andre genom att sätta ImSoff i samma kontext som de kvinnor som 

framhävs i spelet som hon spelar. 

5.2.2 Interpretation engelskspråkiga streamers 

Stream fyra - Alinity: 

I vår analys av Alinitys kanal ser vi att språkbruket som förekommer i chatten är högst 

inofficiellt. Språket utgörs av ofullständiga meningar, grammatiska fel och många 

förkortningar. Orden som används är av enkel och vardaglig karaktär bortsett från de 

förkortningar som används. Förkortningarna som används förutsätter att den som läser dem 

har förkunskaper och därmed tolkar vi det som att denna stream inte är utformad för att alla 

ska kunna förstå och ta del av vad som sägs. Många referenser till andra texter förekommer 

även, exempelvis refererar kommentaren “booty squad” till en uppsjö av andra texter inom 

populärkultur. Det vi kan se är att genren här, likt den svenska, är normaliserad till att vara 
                                                 
75 Fairclough. Language and Power, 109 
76 Hall, Stuart. The work of representation. I Representation: 2. uppl, Storey, John. Evans, Jessica. Nixon, Sean (red.), 34-35. London: Sage 
Publications, 2013, 34-35  
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inkorrekt till det korrekta engelska språket. För att studera hela twitchkanalen och dess 

innehåll ur ett genusperspektiv krävs det att vi kombinerar de olika modaliteterna vi 

analyserat. 

 

Alinity får redan efter den första minuten av sin stream ta del av kommentarer som rör hennes 

utseende, de flesta kommentarer är explicit sexistiska. En intressant aspekt är att Alinitys 

twitchkanal har tydliga regler utskrivna om vad som får och inte får skrivas i chatten, ett 

exempel är att sexistiska kommentarer inte får förekomma. Däremot står det ingenting i 

reglerna om att kommentarer som kretsar kring utséende inte får förekomma. Alinity besvarar 

inte kommentarer som handlar om hennes utseende utan fokuserar på andra kommentarer 

som handlar om spelet Apex Legends eller donationer från användare. Hon håller god uppsikt 

över vad som skrivs i chatten och vi tolkar det därmed som att hon ser dessa kommentarer 

men väljer att inte agera på de. Det vi kan utläsa i denna kanal är att utseendebaserade 

kommentarer ligger i en form av “gråzon” hänvisat till de regler som Alinity har suttit upp. 

Av reglerna att döma får man som tittare kommentera kring Alinitys utseende, däremot inte 

sexistiskt, och många kommentarer är inte heller direkt sexistiska. Men det faktum att Alinity 

aldrig besvarar kommentarer som hänvisar till utseende tolkar vi som att hon inte ser positivt 

till det, men väljer att inte agera för att inte skapa en negativ relation till sina följare. Genom 

detta kan vi utläsa att det existerar ett maktförhållande mellan chatten och Alinity. Användare 

kan även bryta mot de regler som explicit finns beskrivna på kanalens startsida utan några 

konsekvenser. Inga andra användare tillrättavisar eller kommenterar heller dessa sexistiska 

kommentarer. Alinity besitter möjligheten att kunna kasta ut användare som bestrider 

reglerna men väljer att inte göra det. Detta för oss in på ett djupare spår vad gäller 

maktstrukturer. Alinity som är en professionell streamer, lever och får inkomst genom sin 

stream och är beroende av de användare som tittar och donerar pengar. Här tolkar vi att 

Alinity, trots tydliga regler kring sexism, inte väljer att kasta ut eller kommentera dessa 

användare eftersom de bidrar till att generera pengar. Vi utläser det som att, officiellt tillåter 

Alinity inte sexism och visar därmed att hon tar en sorts ställning i frågan om sexism och 

jämställdhet i sin kanal, men inofficiellt tillåts det ändå att kommentarer av sådan natur får 

förekomma. Vi tolkar det som att vikten av inkomst och pengar står över frågan om sexism. 

Det går också att tolka det som att Alinity också väljer att acceptera att sexism förekommer 

för att det är väldigt svårt att bli av med, detta kan kopplas till hegemoni. Alinity som kvinna 

accepterar sin egen underkastelse av de dominerande ideologierna, det vill säga att mannen är 
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norm och kvinnan ickenorm i spelvärlden. Här kan vi också koppla detta till begreppet den 

andre där Alinity som kvinna får kommentarer kring sitt utseende snarare än själva spelet. 

Alinity som är kvinna och streamer kan därmed sägas vara ute på ett “främmande” och 

mansdominerat territorium (spelvärlden) och behöver därför exotifieras och neutraliseras 

eftersom hon kan ses som ett hot mot den rådande makthierarkin.77 Därmed får hon ta del av 

kommentarer som handlar om utseende istället för att fokus ligger på spelen. 

 

Stream fem - Pokimane: 

Bilden vi skapar oss av Pokimanes kanal är att det är en blandning av en videoblogg 

kombinerat med en spelstream. Pokimane spenderar nästan lika mycket tid med att prata om 

vardagshändelser som hon spelar. 

 

I vår analys av Pokimanes chat har vi kunnat se att språkbruket som förekommer ofta är av 

enkel och ostrukturerad karaktär. Exempelvis förekommer ofärdiga meningar med icke 

korrekt grammatik. Många använder inte stor bokstav i början av meningar och inte heller 

punkt eller kommatecken. Vidare används mycket förkortningar vilket innebär att 

utomstående personer kan ha svårt att tyda vad allt som skrivs innebär. Kort sammanfattat är 

språkbruket högst inofficiellt. Det oklara språkbruket skulle kunna förklaras genom att dels 

finns det en sådan jargong på internet men också genom att många av de som befinner sig i 

chattrummet är ungdomar. Det blir tydligt att normen i spelvärlden är män, trots att när 

Pokimane spelar så handlar många kommentarer om utseende, den lägenhet hon befinner sig i 

eller endast sådant som rör chatten emellan. Den tidigare forskningen visar på att män oftare 

får ta del av kommentarer som rör spelet i sig medan kvinnor får ta del av kommentarer kring 

utseende. Att användare lägger kommentarer som ”sexy boobs btw” och ”my dicky hard” 

tyder på att det existerar en sorts maktstruktur då ingen av dessa modereras eller 

kommenteras av Pokimane eller andra användare. Att kvinnliga streamers som Pokimane 

streamar skulle kunna ses som ett hot gentemot den manliga normen. Därmed, likt de andra 

streamers vi kollat på, trivialiseras och neutraliseras här hotet genom att objektifiera och 

sexualisera Pokimane. Pokimane kan här alltså ses som den andre när det kommer till 

spelvärlden. En klar minoritet av de kommentarer som användare gör handlar om spelet i sig. 

Många av de sexistiska kommentarer som publiceras modereras inte men besvaras inte heller 

av Pokimane. Detta tyder på en maktrelation där användare har makten att kommentera fritt 
                                                 
77 Hebdige, Dick. “From subculture: The meaning of Style, 1979”, i Durham, Kellner (red.): Media and Cultural Studies: Keyworks. 2.uppl. 
Chichester: John Wiley & Sons, 2012, s.132-133 
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utan konsekvenser. Vidare är det inte heller någon av de andra användarna som gör något 

försök till att säga ifrån till dessa kommentarer. Att Pokimane eller någon annan användare 

aktivt eller passivt inte väljer att agera på de sexistiska kommentarerna kan alltså tyda på en 

sorts makthierarki och går att koppla till begreppet Hegemoni. Genom att ”acceptera” 

förekomsten av dessa kommentarer kan det tolkas som att “boys will be boys”. Det vill säga 

att män eller pojkar gör så, och det är så internet fungerar. Som kvinna är det bara att 

acceptera detta. Värt att notera är att användarna som lägger de sexistiska kommentarerna 

nödvändigtvis inte behöver vara män utan kan även vara kvinnor. Är det så att de är kvinnor 

innebär det bara att tesen om att män är normen inom spelvärlden, samt att ett hegemoniskt 

förhållande existerar, stärks. Ifall en kvinna kommentarer på detta vis kan det tyda på att hon 

accepterat de manliga värderingarna och ideologierna som existerar inom spelvärlden och att 

kvinnor därmed inte hör hemma i spelvärlden på samma sätt som en man. En annan möjlig 

tolkning av detta är att de som står lågt i hierarkin accepterar de dominerande värderingarna 

och ideologierna för att därefter försöka använda de för sina egna ändamål tillsammans med 

andra på samma hierarkiska nivå. Exempelvis ifall Pokimane skulle bete sig som de 

användare som kommenterar på ett sexistiskt vis. 

 

Stream sex - Aspen: 

Något som skiljer Aspen från de andra streamers vi kollat på är det faktum att hon är en 

professionell gamer, hon tävlar och tjänar pengar genom att spela och vinna matcher i spelet 

Overwatch. Likt de andra streamingkanalerna är det språkbruk som används väldigt 

inofficiellt, det vill säga. förkortningar, elliptiska meningar och avsaknad av punkter och 

kommatecken präglar chatten. En annan gemensam nämnare för Aspens och de andras 

streamingkanaler är att Aspen också får ta del av kommentarer gällande hennes utseende. 

Däremot handlar kommentarerna om Aspens utseende främst om den tröja hon har på sig. 

Hon får flera komplimanger av användare i chatten för sin Pumatröja. Hon får även en fråga 

om vilken ögonfärg hon har. Vi tolkar inte detta som något explicit sexistiskt riktat mot 

Aspen som kvinna utan att dessa kommentarer genuint handlar mer om Aspens tröja och vart 

hon köpt den. Aspen får endast några få kommentarer om hur söt hon är. Många andra 

kommentarer är inom området för spelet Overwatch och kommentarerna utgörs av frågor om 

tips för olika sätt att spela de karaktärer som finns i spelet. Aspen svarar emellanåt men inte 

på alla kommentarer. Genom detta kan vi utläsa en sorts maktrelation mellan Aspen och 

användare, där Aspen i denna situation har en sorts makt över användarna eftersom hon 
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besitter kunskap som de eftersöker. Här skiljer sig Aspen från Pokimane som i mycket högre 

grad får ta del av kommentarer gällande utseende men också vad hon bör göra i spelen. 

Aspen besitter kunskap och färdigheter vilket gör henne till en professionell spelare till 

skillnad från Pokimane som kan ses som en mer “casual” spelare. Detta vill vi koppla till den 

tidigare forskning som undersökt “true gamers” och “casual” spelare. Det vill säga att de som 

är duktiga anses mer legitima än de som spelar mer casual, detta skulle kunna kopplas till en 

sorts klassordning där Aspen kan ses höra till den högre klassen av gamers. Något som är värt 

att notera här är att Aspen inte heller är sminkad eller har samma väluttänkta bakgrund som 

Pokimane är och har. Aspen sitter i ett mörkt rum med dålig belysning och fördragna 

persienner. Pokimanes rum är välstädat och upplyst vilket får rummet att likna en studio. Vi 

tolkar det som att, eftersom Aspen är en professionell Overwatch spelare som får inkomst 

genom att vinna tävlingar och spela med sin organisation och Pokimane är beroende av sina 

följare och donationer på Twitch för inkomst, är twitchkanalerna och därmed också 

respektive twitchkanal utformat efter respektive syftet. 

5.2.3 Jämförelser mellan tolkningar 

Vi kommer här att gå igenom de likheter och skillnader vi identifierat i våra tolkningar av 

analyserna mellan de svensktalande och de engelsktalande kanalerna.  

 

Likheter 

Genom vår analys har vi utifrån ett genusperspektiv kunnat se ett flertal likheter mellan den 

svensktalande respektive den engelsktalande speldiskursen. En gemensam nämnare är att 

objektifierande och sexistiska kommentarer är vanligt förekommande inslag hos kvinnliga 

streamers. Vi kan utläsa ett mönster som visar på att det normativa könet inom spelvärlden är 

män vilket bekräftar resultat från den tidigare forskning vi tagit del av. Exempelvis handlar 

många av kommentarerna i de kvinnliga chattarna om just deras utseende och inte om spelen. 

I den tidigare forskningen som fokuserar på män och spel förekommer kommentarer av 

sexistisk karaktär gentemot män väldigt sällan. Vi kan se att det frekvent förekommer 

sexistiska och objektifierande kommentarer i princip under hela de klipp vi tagit del av. Ett 

annat mönster som vi identifierat och som stärker mannen som norm i spelvärlden är att 

många användare säger åt de kvinnliga spelarna hur de ska spela och hur de ska röra sig i 

spelet för att vinna, överleva eller ”göra rätt”. Detta kopplar vi till Foucaults maktbegrepp 

som som menar på att maktförhållanden cirkulerar och skapas genom interaktioner mellan 
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individer.78 Mannen här ställer sig i en maktposition gentemot kvinnliga streamers vilket 

tyder på att en maktstruktur existerar där kvinnan står under mannen. En annan likhet är att 

språket är högst inofficiellt i både den svensktalande och engelsktalande speldiskursen. 

Många förkortningar, inkorrekta meningsuppbyggnader och avsaknaden av punkter, 

kommatecken och korrekt grammatik förekommer frekvent och språket är därmed högst 

inofficiellt. En annan likhet vi kunnat utläsa är att de flesta kvinnliga streamers vi undersökt 

inte valt att besvara sexistiska kommentarer. Detta vill vi koppla till det Karen Ross skriver 

om att många kvinnliga spelare väljer att bortse från sexistiska kommentarer, detta eftersom 

den underhållning spelet erbjuder kan väga över de kommentarer som de får ta del av.79 I 

detta fall kan också de positiva aspekter som medföljer att ha en stream samt ett community 

kring streamen i kombination med att spela i sig, väga över de sexistiska kommentarer som 

förekommer. Men att de kvinnliga spelarna inte väljer att kommentera sexistiska och 

objektifierande kommentarer kan också tolkas som att ett hegemoniskt förhållande existerar, 

där kvinnorna accepterat att “boys will be boys”. Alltså att göra något åt dessa kommentarer 

ger ingenting eftersom de kommer trots detta ändå fortsätta. 

 

Ser vi till bilden och ljudet som förmedlas genom streamen finns en likhet som sträcker sig 

över både de svensktalande spelarna och de engelsktalande, dock med undantag för Aspen. 

De kvinnliga streamers vi undersökt är alla sminkade (förutom Aspen) och har välstädade 

rum och oftast bra belysning. Många av dem försöker också oftast hålla en god ton i sin 

stream. Detta kan tolkas som att de framstår som moderliga och kvinnliga, det vill säga de 

representerar kvinnlighet genom att vara sminkade men också genom att använda ett 

språkbruk som söker skapa konsensus. Karen Ross menar att kvinnor på internet oftast 

tenderar att ha ett mer konsensussökande språkbruk än män, hon menar också på att diskurser 

från den fysiska världen träder över in i den digitala. Precis som i den fysiska världen där 

kvinnlighet kan ses som den andre i förhållande till manlighet träder detta över till den 

digitala världen.  

 

Skillnader 

Utifrån vår analys kan vi även utläsa vissa skillnader i de svensktalande respektive 

engelskspråkiga twitchkanalerna. Både den svenska och engelsktalande speldiskursen har 

                                                 
78 Hall, Stuart. The work of representation. I Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 2. uppl. Stuart Hall (red.). 
London: Sage Publications, 2013, 34-35 
79 Ross, Karen. Gendered Media: Women, Men and Identity Politics, 95 
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frekventa inslag av sexism och vi kan se att det finns ett mönster som visar på att mannen är 

normen inom spelvärlden. Den största skillnaden vi kunnat utläsa är däremot att den 

svensktalande speldiskursen har ett aningen mildare språkbruk när det kommer till sexistiska 

och objektifierande kommentarer. Engelskspråkiga kanaler präglas av ett grövre sexistiskt 

språkbruk. Detta uppmärksammade vi redan då vi studerade de svensktalande 

twitchkanalerna, framförallt ImSoffs kanal där många av de som kommenterar skriver på 

engelska. De svenska kommentarerna i samma stream präglas därmed av ett mildare 

språkbruk än de engelska. Den största skillnaden mellan alla dessa streamers utläser vi vara 

språkbruket på Aspens kanal. Kommunikationen på Aspens stream är uteslutande på 

engelska, vilket bör innebära att språkbruket är av en grövre karaktär gentemot de svenska 

om mönstret ska vara detsamma som hos de övriga engelskspråkiga kanalerna. Däremot är 

Aspen den kvinna som får motta minst sexistiska kommentarer än samtliga kvinnliga 

streamers. Detta kommer vi behandla vidare i slutdisskussionen. Något som kan ligga till 

grund för skillnaderna i språkbruk skulle kunna vara hur genusmedvetenheten ser ut i svenska 

respektive engelsktalande länder. I Sverige har genus länge legat högt på agendan, detta 

gäller också för engelsktalande länder men Sverige har utmärkt sig som ett av de länder som 

legat i framkant i genusfrågan. Det kan alltså antas att det finns en högre grad av 

genusmedvetenhet i den svenska speldiskursen (vilket studien “Boobs or GTFO” bekräftar) 

än vad det gör i den engelsktalande men samtidigt förekommer sexistiska och objektifierande 

kommentarer i lika hög grad, men det som skiljer dem åt är är “grovheten” av de sexistiska 

uttrycken i kommentarerna. Ser vi till de rörliga bilderna som vi har analyserat hos samtliga 

streamers kan vi inte utläsa några större utmärkande skillnader i de svensktalande respektive 

engelskspråkiga kanalerna. Återigen är den stream som skiljer sig mest mot övriga Aspens. 

Hon är den enda streamern som inte är sminkad och har friserat hår. Rummet hon sitter i har 

dålig belysning och visar inget annat än ett fönster i bakgrunden. Aspens kläder är av mer 

avslappnad karaktär än övriga streamers, bortsett från Nadmyre som inte heller visar rummet 

som hon sitter i och har en tjock långärmad tröja. Vad gäller tal och interaktion med chatten 

skiljer sig inte de svensk- respektive engelsktalande spelarna på något märkbart sätt förutom 

att de engelsktalande interagerar en aning oftare med chatten än vad de svenska gör. 
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6. Slutdisskussion 

Vi har i föregående kapitel redogjort för vår analys, vårt tillvägagångssätt, hur vi har tolkat 

innehållet samt vad vi har kommit fram till i en jämförelse. I detta kapitel kommer vi 

diskutera hur vi kan sammanfatta detta ur ett genusperspektiv samt vad vi anser att vi har 

bidragit med i forskningen. Vi avslutar med förslag på vidare studier inom ämnet.  

 

Efter en jämförelse mellan den svenska och den engelsktalande speldiskursen kan vi besvara 

våra frågeställningar på följande vis; Vi ser att representationen av kvinnor ur ett 

genusperspektiv pekar på att svenska twitchkanaler präglas av ett aningen mildare sexistiskt 

språkbruk än de engelskspråkiga. Vi vill dock understryka att sexism ändå förekommer 

frekvent på de svenska kvinnornas kanaler, skillnaden utmärks främst genom att 

kommentarerna på de engelskspråkiga kanalerna är grövre. Sättet som spelarna själva 

representerar sig på är däremot detsamma, men det finns undantag. Ett mönster som vi kan 

utläsa är att ju mer hud spelarna visar, ju mer smink de bär samt ju mer friserat hår de har 

avgör i vilken grad sexistiska kommentarer kommer att förekomma. Detta gäller för både 

svenska och engelskspråkiga twitchkanaler. Skillnaden är som sagt att den sexism som 

förekommer är aningen grövre på de engelskspråkiga. Ser vi till spelaren Aspen så har hon 

exempelvis valt att inte visa mycket hud eller bära smink, det förekommer inte heller någon 

högre grad av sexistiska kommentarer utan majoriteten handlar om spelet som hon spelar. Vi 

kan utläsa maktstrukturer i samtliga streams men Aspens kanal skiljer sig då det snarare är 

hon som besitter makten gentemot sina tittare jämfört med de övriga där kommentarerna 

karaktäriseras av att mannen är normen och kvinnorna ses som den andre. 

 

Utifrån detta vill vi sammanställa vår studie genom att hävda att sexism och maktstrukturer 

förekommer på såväl svenska som engelskspråkiga kvinnors twitchkanaler, men utifrån vårt 

resultat kan vi se att det inte nödvändigtvis är kvinnan som kritiseras, det handlar snarare om 

kvinnlighet i traditionell bemärkning. Ju mer en kvinna beaktar den traditionella synen på 

kvinnlighet desto mer kommentarer av sexistisk karaktär kommer att förekomma och därmed 

en högre grad av hegemoniska maktstrukturer i form av att mannen är normen och kvinnan är 

sekundär. Kvinnor kan med andra ord vara väldigt framgångsrika inom denna genre, men vår 

studie visar på att ju mer en kvinna reducerar sin egen kvinnlighet i traditionell benämning 

desto mer kommer kvinnor accepteras som en del av spelvärlden där mannen står högst 
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hierarkin. Med andra ord, som en gamer snarare än en female gamer. Det är alltså tydligt att 

sociala konstruktioner av kön som är förankrade i verkligheten träder in i den digitala världen 

och där kvinnlighet är något som inte anses höra hemma där utan måste reduceras och 

förminskas för att kunna accepteras. Kvinnan blir med andra ord här det andra könet i 

förhållande till mannen. 

 

Ett mönster som vi kan utläsa är att svenska kvinnliga streamers som betonar sin kroppslighet 

får också ta del av fler sexistiska kommentarer än de som har en nedtonad kroppslighet. 

Likaså ser vi ett mönster i de engelsktalande kvinnornas kanaler som grundar sig i att de 

kvinnor som har ett väldigt stort antal följare och bedriver sin affärsverksamhet utefter detta, 

likt en influencer på sociala medier, kommer att få fler kommentarer hänvisat till utseende 

och av sexistisk karaktär. Om de engelsktalande kvinnorna snarare anses som professionell 

gamer och inte nödvändigtvis har lika många följare kommer de istället få betydligt fler 

kommentarer som syftar till spelet som de spelar. Se tabell 1. 

 

Svensktalande Engelsktalande 

Nedtonad 

kroppslighet 

Betonad 

kroppslighet 

Affärskvinnor Professionell 

gamer 

Utseende, 

komplimanger 

Sexistiska 

kommentarer 

Många följare 

- Mer sexism 

Spelrelaterade 

kommentarer 

Tabell 1. Olika streamers interaktionsmönster. 

 

För att återkoppla till vårt forskningsproblem, där vi beskriver spelvärlden som en del av 

världens populärkultur, vill vi hävda att genusrepresentationer inom denna genre är i behov 

av mer kritik och granskning för att populärkulturen ska kunna bidra till ett mer jämlikt 

samhälle. Jämför vi den svensktalande och den engelsktalande kulturen så hävdas det att 

sverige ofta ligger i framkant gentemot många andra länder i sitt arbete för ett mer jämställt 

och rättvist samhälle. Detta går också att utläsa till viss del i vårt material, men det är långt 

ifrån fritt från sexism och objektifiering. Ungdomar som såväl skriver som läser sexistiska 

och objektifierande kommentarer kan skapa och addera detta till sin världsbild som något 
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som är accepterat. Detta kan i sin tur då också föras över till andra diskurser och genrer för att 

därefter påverka samhället negativt i form av lägre jämställdhet mellan män och kvinnor. 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Vår studie är baserad på en kvalitativ undersökningsmetod vilket innebär att vi djupdykt i det 

material vi undersökt, i och med detta bör en försiktighet tas vid generaliserbarheten av 

materialet. Våra resultat för den engelsktalande speldiskursen stöder resultat av tidigare 

forskningen gjord på den engelsktalande spelvärlden, kort sammanfattat att kvinnor utsätts 

för sexistiska och objektifierande kommentarer. Däremot anser vi att ytterligare forskning 

behövs göras på det svenska området, exempelvis skulle en intervjustudie av streamers vara 

bra för att undersöka hur dessa streamers upplever sexism och jämställdhet. Detta skulle 

också kunna bidra till generaliserbarheten av denna studie. Även en liknande studie som vi 

har gjort men med ett mycket större urval skulle också vara till fördel för generaliserbarheten 

inom speldiskursen. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1, Roxxypoxxy 
 

 

 
Roxxyproxxys twitchkanal 
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8.2 Bilaga 2, Nadmyre 
 

 

 
Nadmyres twitchkanal 
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8.3 Bilaga 3, ImSoff 
 

 

 
ImSoffs twitchkanal 
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8.4 Bilaga 4, Alinity 
 

 

 
Alinitys twitchkanal 
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8.5 Bilaga 5, Pokimane 

 
Pokimanes twitchkanal 
 
 
 



58 

 
 
 

8.6 Bilaga 6, Aspen 

 
Aspens twitchkanal 
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