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Abstract 

The popularity of video games has been boosted by the rise of user-generated live 

streaming platforms, and the biggest of them all is Twitch. The popularity depends on 

Twitch alignment of live streamed video games. The stream is created by a player 

who broadcast and streams the video game online. The video game can then be 

watched by a viewer that is interested in the video game. In every stream there is an 

implemented live chat that allows the viewer to interact with the streamer while the 

stream is online. Because of this new type of interaction within live streaming, 

community’s starts to form around the streamer which connects people with the same 

interests. Because of the increasing popularity on Twitch and user-generated live 

streaming we have recognized a problem to maintain the social interaction between 

the users within a streams community. A qualitative study has been applied to 

analyze both the viewer and streamers perspective on the importance of social 

interaction on Twitch, as well as the effect that growing communities has on the social 

interaction.  
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1. Inledning 

Streaming – det vill säga uppspelande av ljud- och videofiler på en mottagares enhet 

samtidigt som de överförs via ett nätverk i realtid – är inte något nytt fenomen, utan har 

existerat på internet under de senaste 20 åren. Redan 1995 sändes det första livestreamade 

eventet på internet, vilket var under en basebollmatch. Detta event streamade enbart ljudet, 

och de senaste åren, i och med de stora framstegen inom bandbredd och nya webbtjänster 

har streaming vuxit. Idag streamas musik på Spotify, användargenererat material på 

Youtube, filmer och tv-serier på Netflix, samt sportevenemang på Viaplay. Den utveckling 

streaming haft tar inte stopp där, utan har tagit steget vidare och möjliggjort för 

privatpersoner att livestreama vad de väljer att dela med sig av, något som kallas för 

användargenererad livestreaming.  

I en användargenerarad livestream ges tittare möjlighet att interagera med streamaren 

samt andra tittare genom en livechatt som finns på varje stream. Olika personer har olika 

motiv för att streama, men en gemensam nämnare är att de använder sig av en plattform för 

livestreaming. Youtube Live och Ustream är exempel på användargenererade 

livestreamingtjänster där flera olika kategorier erbjuds, som till exempel politik, musik och 

sport. Twitch, som är den ledande aktören inom detta område, fokuserar enbart mot den 

elektroniska sporten och privatpersoners datorspelande, vilket enligt Pires och Simon (2015) 

är den avgörande faktorn för plattformens popularitet.  

En användargenererad livestream på Twitch fungerar även som en mötesplats för 

likasinnade personer där nätgemenskaper byggs upp mellan streamare och tittare. Alla 

streams på Twitch skiljer sig i storlek och natur, där variationen sett till antal tittare är allt 

ifrån tio till flera tusen. Användargenererad livestreaming på Twitch gynnar deltagande och 

social interaktion, samt skapandet av nätgemenskaper, vilket gör den användargenererade 

livestreamingen intressant (Hamilton et al., 2014).  

Vi kommer innan frågeställningar och syfte redovisa den utveckling Twitch haft samt 

förtydliga den problemsituation vi identifierat och ser av intresse att undersöka. 

1.1 Twitch utveckling 

År 2007 lanserade Emmett Shear och Justin Kan hemsidan Justin.tv. På Justin.tv fanns det 

flera olika kategorier som livestreamades, vilket kan liknas med andra användargenerarade 

livestreamingtjänster som YouTube Live och Ustream. Dock var det en kategori som växte 

och utmärkte sig på plattformen, vilket var kategorin för datorspel. I juni 2011 grundades 

plattformen och webbtjänsten Twitch som helt inriktade sig på livestreamat datorspel. Den 

ökade populariteten för Twitch ledde till att Justin.tv i augusti 2014 lades ned när ägarna 

valde att lägga allt fokus på Twitch istället (Popper, 2014) 

Valet att enbart inrikta sig på livestreamat datorspel har gjort att Twitch idag är den 

populäraste plattformen för användargenererad livestreaming. Det har även medfört att 

marknaden och intresset för elektronisk sport ökat radikalt (Pires och Simon, 2015). Under 

2014 hade Twitch över 1,5 miljoner unika personer som streamade sitt datorspelande med 

100 miljoner unika tittare varje månad. Det är en ökning på ungefär 50 % från föregående år 
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(Twitch1, 2014). I februari 2014 nådde Twitch sin högsta peak, då plattformen hade den 

fjärde högsta användningen av internettrafik i USA. Twitch hade en högre internettrafik än 

Hulu, Facebook och Amazon, men blev slagna av giganterna Netflix, Google och Apple (se 

figur 1). I augusti samma år köptes Twitch upp av Amazon för 970 miljoner dollar. 

(ComputerSweden, 2014) 

  

 

Figur 1. Procent över USAs internettrafik den tredje februari, 2014.  

1.2 Problemområde 

I en användargenererad livestream på Twitch finns en inbyggd livechatt som ger streamare 

och tittare möjligheten till att socialt interagera med varandra. Den interaktion som oftast 

sker är att streamaren pratar med tittarna genom en mikrofon och tittare kan ställa frågor, 

föra diskussioner med streamaren eller andra tittare genom livechatten. Nätgemenskaper 

byggs även upp runt streamen, och det är när dessa växer som problem kan uppstå med den 

sociala interaktionen. Problematiken som uppstår sker när flera tittare samtidigt vill 

interagera med streamaren eller med andra tittare i livechatten (Hamilton et al., 2014). Detta 

kan exemplifieras som när flera personer samtidigt jublar över ett mål, genom att alla 

uttrycker sina känslor samtidigt i livechatten på direktrapporterad fotbollsmatch på 

Aftonbladet. De meningsfulla diskussionerna i chatten omvandlas till ett stort vattenfall av 

bara text. För streamare och tittare på Twitch påverkas den sociala interaktionen mellan 

dem, och till stor del är det enbart möjligt att svara på enstaka frågor och diskussioner som 

förekommer i livechatten. På grund av att den tidigare forskningen, samt Twitch som 

plattform påpekat att den sociala interaktionen är viktig, finner vi ett intresse i att undersöka 

ett relativt nytt fenomen samt hur sociala interaktionen påverkas av växande 

nätgemenskaper.  
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1.3 Syfte & frågeställningar 
Syftet med arbetet är att skapa en ökad förståelse för tittares och streamares syn på social 

interaktion inom användargenererad livestreaming på Twitch, samt hur växande 

nätgemenskaper påverkar den sociala interaktionen mellan streamare och tittare. För att 

uppfylla syftet behöver vi svara på nedanstående frågeställningar: 

 

 Vilken betydelse har den sociala interaktionen för tittare samt streamare på Twitch? 

 Hur förändras och påverkas den sociala interaktionen i och med fler tittare? 

1.4 Avgränsningar 

I detta arbete har vi valt att inrikta oss mot den del av livestreaming som är 

användargenererad, och då på plattformen Twitch Varför vi valt att titta på Twitch beror på 

det faktum att den nämnda plattformen i dagsläget är störst sett till både antalet användare 

och datatrafik, vilket gör den relevant för vårt valda ämnesområde.  

Ser vi till frågan angående växande nätgemenskapers påverkan på social interaktion inom 

användargenererad livestreaming har vi avgränsat oss mot tre olika streams med varierande 

storlek sett till antal tittare. I sin tur avgränsar vi oss mot den fyrvägsmodell över social 

interaktion i den virtuella världen som McMillan (2002) tagit fram för att se hur 

interaktionen påverkas i och med fler antal tittare. Vi har valt att använda denna modell då 

den på ett tydligt sätt redovisar och exemplifierar både envägs- och tvåvägskommunikation. 

Beträffande nätgemenskaper har vi fokuserat på tidigare forskning som kopplat detta 

fenomen mot användargenererad livestreaming på plattformen Twitch. Detta har gjorts på 

grund av den stora mängd litteratur och tidigare forskning som finns om nätgemenskaper i 

allmänhet.  
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2. Undersökningsdesign 

I denna del av arbetet kommer vi presentera och redogöra för designen av studien och även 

vilket tillvägagångssätt som tillämpats för att kunna möjliggöra studien. Vidare beskrivs den 

litteraturstudie vi utfört, samt observationer och intervjuer vilka tillsammans utgör stommen 

för vårt kommande resultat. Den avslutande delen av denna sektion kommer innefatta en 

reflektion över den metod vi valt samt kritik som pekar mot den valda metoden.  

2.1 Vår kvalitativa studie 

Problemformulering, frågeställning och syftet för uppsatsen är de fundamentala delar som 

ligger till grund för den metod som växt fram för att kunna möjliggöra undersökningen. 

Undersökningens syfte är att skapa ökad förståelse för användargenererad livestreaming på 

Twitch, samt hur den sociala interaktionen mellan streamare och tittare påverkas när 

nätgemenskaper växer sett till tittarantalet. Då vårt arbete fokuserar på att förstå den sociala 

interaktionen som råder inom nätgemenskaper på plattformen Twitch, finner vi att en studie 

där stor betoning grundar sig i vad respondenterna redogör för lämpar sig bäst i detta 

sammanhang. Hartman (2004) definierar den kvalitativa undersökningen på detta sätt: 

 

“Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 

livsvärlden hos en individ eller en grupp individer.” 

 

Med utgångspunkt i ovan nämnda definition av den kvalitativa undersökningen är det av 

betydelse att utgå och arbeta utifrån denna forskningsinriktning.  Enligt Hartman (2004) har 

den kvalitativa undersökningen sina rötter i att finna förståelse för människors sätt att se på 

sig själva och på sin relation till omgivningen snarare än att förstå världen utifrån 

kvantifiering och insamling samt analys av data. Detta arbete kommer utgå ifrån tre olika 

moment som ämnar besvara frågeställningen som framförts i den inledande delen av denna 

uppsats. Dessa moment kommer därefter att ställas samman för att sedan leda fram till en 

diskussion, som i slutändan kommer presenteras i form av resultat. Det första momentet 

kommer att vara en genomgående litteraturstudie bestående av tidigare genomförd forskning 

på området, där avsikten är att skapa en bättre överblick och uppfattning rörande ämnet i 

fråga. Det andra momentet består av observationer utförda inom ramarna för ändamålet. 

Detta var något vi kände ett behov att göra på grund av att få information om hur den sociala 

interaktionen på Twitch påverkas beroende på nätgemenskapers storlek. Det avslutande 

momentet består av sju halvstrukturerade intervjuer med både tittare och streamare från 

plattformen Twitch. Genom dessa vill finna svar på den sociala interaktions betydelse för 

både streamare och tittare inom användargenererad livestreaming på Twitch, samt klarlägga 

när och hur interaktionen påverkas. Vi kommer sedan med utgångspunkt i dessa tre 

undersökningar jämföra de resultat vi kommer fram till med tidigare forskning inom 

nätgemenskaper och social interaktion. Utöver detta kommer vi utifrån den fyrvägsmodell 

över social interaktion i den virtuella världen som McMillan (2002) tagit fram, diskutera hur 
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den sociala interaktionen fungerar inom användargenererad livestreaming på Twitch. Med 

allt detta i åtanke vill vi finna likheter mot de undersökningar som vi genomfört, men särskilt 

försöka hitta skillnader och problem. Detta för att vidare kunna bidra med kunskap till den 

redan existerande modellen angående social interaktion i den virtuella världen. 

2.2 Urval 

Då designen av undersökningen och tillvägagångssättet för vår studie var fastställt bestämde 

vi oss för att göra urvalet av respondenter till intervjuerna samt välja den plats 

observationerna skulle ske på.  

Vi har noggrant tänkt igenom urvalet av både plats för observationer, samt valet av 

individer för intervjuerna, som tillsammans skall ge stöd för den fortsatta forskningen 

(Hartman, 2004). Då vi behövde information gällande den sociala interaktionen från både 

små samt stora nätgemenskaper på Twitch behövdes respondenter ifrån både grupperna, 

vilket gjorde att ändamålsenliga urval gjorts. Vi tog i ett första skede kontakt med streamare 

och tittare på Twitch via en privat meddelandefunktion på plattformen. Vi observerade vilka 

av tittarna som interagerade med både andra tittare samt streamaren för att försäkra oss om 

att de skulle besitta en stor kunskap och insikt vad gäller den sociala interaktionen på Twitch. 

Tittarna har varit de absolut lättaste att få kontakt med, och i princip alla vi frågat har ställt 

upp på en intervju. Totalt sett intervjuades fem tittare. De intervjuade kommer från olika 

streams sett till både storlek och popularitet. Streamarna däremot har inneburit en del 

problematik i de försök som gjorts för att få kontakt. Många har svarat på den första 

kontakten vi tagit och påvisat ett intresse över undersökningens inriktning och ett deltagande 

i undersökningen. Dock har de vid senare tillfälle inte svarat vilket har lett till att vi enbart 

genomfört intervjuer med två streamare, vilka dock har gett oss väsentlig information och 

haft en god inblick i de faktorer och ämnen vi intresserat oss för. De individer som 

intervjuades hade olika mycket erfarenhet och tid spenderat inom nätgemenskaperna, men 

en gemensam nämnare i att de var involverade i den sociala interaktionen. Att vi valt Twitch 

som plats för vår undersökning beror på det faktum att detta är den största plattformen inom 

användargenererad livestreaming, där vi gavs stor möjlighet att undersöka den sociala 

interaktionen på olika streams sett till nätgemenskapers storlek utifrån tittare.   

2.3 Datainsamling 

Efter vi valt ett ämne som vi kände ett intresse att fördjupa oss inom, valde vi att samla in så 

mycket information som möjligt om ämnet. Det material som vi samlat in har främst varit 

från vetenskapliga artiklar som är relaterat till social interaktion, nätgemenskaper, 

användargenererad livestreaming och Twitch. När datamaterialet från de vetenskapliga 

artiklarna samlats in och analyserats valde vi att utgå ifrån McMillan och Chavis (1986) teori 

angående nätgemenskaper, samt tre perspektiv av interaktion utifrån Quiring (2009). Vi 

kommer även i diskussionsdelen av uppsatsen utgå ifrån en fyrvägsmodell över social 

interaktion i den virtuella världen för att analysera kommunikationen inom 

användargenererad livestreaming på Twitch (McMillan, 2002). 
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2.3.1 Litteraturstudie 

Vår litteraturstudie började med en väldigt bred sökning efter vetenskapliga artiklar som 

skulle vara intressanta och bredda kunskapen om vårt valda område. Den största delen av 

sökningen skedde på ACM Digital Library, men även Google Scholar har används för att 

kunna hitta akademiska texter. De första sökningarna som gjordes var om Twitch, för att 

kunna få en större inblick i plattformen. Något vi tyckte var intressant att utforska var den 

sociala interaktionen som sker på Twitch. Både hur interaktionen ser ut mellan den som 

streamar och den som tittar, men även interaktionen mellan tittarna. Många av de artiklar 

som vi läste om Twitch handlade mest om plattformens uppbyggnad, men även om varför 

personer väljer att streama sitt datorspelande och varför personer väljer att titta på andra 

som spelar ett datorspel. Utifrån granskningen av den tidigare forskningen kunde vi utläsa 

att den sociala interaktionen är av betydande karaktär till varför personer väljer att streama 

och titta på datorspel. För att kunna få en bredare kunskap om sociala interaktioner och 

nätgemenskaper blev nästa del i vårt arbete att hitta vetenskapliga artiklar och böcker om de 

båda områdena. Med en djupare kunskap om de två områdena bidrog det till att vi lättare 

kunde knyta ihop och granska dem på Twitch.  

    Litteraturstudien har varit en värdefull process för att kunna ge oss en djupare förståelse 

och en bra grund till det fortsatta arbetet. 

2.3.2 Observationer 

Observationerna gjordes i syfte att undersöka och förstå hur den sociala interaktionen inom 

nätgemenskaper på Twitch skiljer sig mellan streams med olika många tittare. Observation är 

en av de vanligaste metoderna för att samla in kvalitativ data. Detta innebär att vi beger oss 

till den plats där en grupp av människor befinner sig, och observationerna görs i deras 

naturliga miljö. Väl på plats är det viktigt att observera den grupp av människor som 

intresserar en, genom att observera hur konversationen och interaktionen ser ut (Hartman 

2011). Då syftet är att undersöka hur den sociala interaktionen inom användargenererad 

livestreaming på Twitch påverkas när nätgemenskaper växer har vi spenderat mycket tid till 

att observera olika streams. Observationerna har utförts på tre olika streams med olika antal 

tittare i ett försök att urskilja hur den sociala interaktionen styrs och påverkas av 

nätgemenskapers storlek. De utvalda bygger på det påstående att majoriteten av streamare 

kan föra en god social interaktion upp till 100-150 tittare som Hamilton et al., (2014) redogör 

för. Därför har vi valt en som ligger under detta, en som ligger mellan det, och en som ligger 

över i antal tittare. Vi har under tio tillfällen observerat vardera stream, där snittet för varje 

observation varat i en halvtimma.   

2.3.3 Intervjuer 

De intervjuer som skett med streamare samt tittare på Twitch utgör stommen i vår 

undersökning, och de respondenter vi intervjuat har gett oss rikligt med data kopplat till de 

frågor vi har sökt ökad förståelse för. 

Alla dessa intervjuer har varit av halvstrukturerad karaktär, vilket betyder att en hög grad 

av standardisering men en lägre grad av strukturering tillämpas under intervjuerna. 



 

7 

 

Riktlinjer för dessa intervjuer är att frågorna skall ställas i en specifik ordning till den 

intervjuade, men att möjlighet ges till att kunna formulera sig fritt och med en slags 

öppenhet. En annan bidragande orsak till att just denna typ av intervjuer valdes berodde på 

det faktum att dessa kan ske opersonligt. Då vi inte har haft möjlighet till att göra alla 

intervjuer via personliga möten har en del av våra intervjuer skett online via Skypesamtal, 

vilket gör att valet av halvstrukturerade intervjuer passar oss bra (Hartman, 2004). 

De frågorna vi arrangerade och ställde fångade det valda ämnesområdet och utgjorde även 

vår intervjuguide (se bilaga 1). Den första intervjun låg som grund för att fastställa att 

frågorna genererade den informationen vi var ute efter. Det visade sig att en del av frågorna 

inte var relevanta i sammahanget samt att en del av frågorna formulerades om. Frågorna är 

öppet formulerade för att uppmuntra respondenten att tala om det som den känner är viktigt 

och relevant. Även fast frågorna skall ställas i en specifik ordning under denna typ av 

intervjuer gav vi oss själva möjligheten till att ställa följdfrågor beroende på de svar vi fick. 

Under själva intervjuerna har vi båda aktivt deltagit. Redan från början var vi överrens om 

att båda skulle vara närvarande under intervjuerna för att inte gå miste om betydelsefull 

information. Det totala antalet respondenter vi intervjuat består av två streamare och fem 

tittare, där båda streamarna och tre av tittarna intervjuades via Skype, som tillåter 

internetbaserad kommunikation i form utav videosamtal, röstsamtal samt chattande (Skype, 

2015).   

2.4 Kritik av metod, urval & litteraturstudie 

I denna del av arbetet tar vi i akt ett kritiskt förhållningssätt gällande metoder, den 

litteraturstudie som gjorts och därtill även de urval vi fastställt.  

I den fas vi fastslog det val vi gjort angående metod behövde vi parallellt med detta även 

tänka på de tillkommande utmaningarna metoden medför. Beträffande de kvalitativa 

intervjuerna ligger styrkan i att undersökningssituationen snarare liknar ett mer allmänt och 

vardagligt samtal gentemot de kvantitativa intervjuerna som drar åt det mer formella hållet. 

Detta betyder även att det ligger en viss problematik i att formulera frågor som strävar efter 

att respondenterna får påverka samtalets utveckling och svara och formulera fria svar på de 

ställda frågorna. Vi som intervjuare ger i princip endast de tematiska ramarna och 

svårigheten ligger i att försäkra sig om att få svar på de frågor som vill belysas (Holme & 

Solvang, 1997). I och med de svårigheter som finns med denna form av intervjuer har vi 

under formuleringen av intervjufrågorna på ett grundligt sätt jobbat med öppna frågor, som 

inte är av en ledande natur. Holme & Solvang (1997) belyser att om intervjuerna blir 

informella kan respondenten känna press att svara som de tror att forskaren vill, snarare än 

att återge svar som är korrekta utifrån den verklighet de befinner sig i. Det är följaktligen 

väldigt viktigt att inte försöka pressa fram svar och data ur den intervjuade. Vidare ligger en 

kritik mot de kvalitativa intervjuerna i att de är betydligt mer tidskrävande, och kan i vissa 

specifika fall ta upp emot tre timmar. I och med detta påstående finns begränsningar i det 

antal intervjuer som är möjliga att realisera, vilket både är fördelaktigt men samtidigt 

riskfyllt. Vi har totalt genomfört fem intervjuer med tittare och två med streamare, och med 

utgångspunkt att realisera fem intervjuer med streamare riktar vi kritik mot det. Att vi även 
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utfört fem intervjuer via Skype kan leda till en förlust av information, även fast intervjuerna 

skett via videosamtal. Vi märkte även tekniska svårigheter vid den första av dessa intervjuer i 

användningen av det inspelningsprogram vi använt oss utav. Detta var dock något vi tog 

lärdom från och hade inte några fler problem med dessa typer av intervjuer. 

De naturalistiska observationerna vi utfört ställer höga krav på forskarna, och innefattar 

både att vi ska se, höra och fråga för att få tag på det som egentligen sker. I och med att vi 

befinner oss i användarnas privata område och kan komma att lämna ut information om 

dessa som de i själva verket inte vill ska bli offentligt, ligger det en stor etisk svårighet med 

observationer som metodval. Detta är något vi varit väl medvetna om redan ifrån början, 

speciellt då vi valt att studera utifrån både dolda och passiva observationer. Då vi undersöker 

hur den sociala interaktionen påverkas och skiljer sig mellan streams med olika antal tittare, 

kommer vi inte distribuera känslig information om specifika användare. Ur ett kritiskt 

förhållningssätt sett till att vara en passiv observatör i förhållande till vad den undersökta 

gruppen gör, kan användarnas aktivitet hämmas. I och med att våra observationer gjorts på 

internet är vi osynliga, och den studerade nätgemenskapen har ingen vetskap om att vi 

befinner oss där (Holme & Solvang, 1997).  

Det finns relativt lite forskning om användargenererad livestreaming som är kopplat till 

social interaktion och nätgemenskaper. Bell (2006) skriver att det är viktigt att kritiskt 

granska alla litteraturgenomgångar som stöts på. Att kritiskt granska sina källor innan de 

används är viktigt för att se om det finns några tecken på skevhet, olämpliga ordval eller 

ohållbara påståenden (Bell., 2006). Att kritiskt granska våra källor är något vi ständigt jobbat 

med under denna undersökning. De påståenden som finns i de källor vi använt oss av, känns 

relevanta i dagsläget att använda i vår undersökning. Men eftersom att användargenererad 

livestreaming som används på Twitch är ett nytt fenomen som ständigt utvecklas, kan 

litteraturen som känns bäst lämpad i dagsläget kanske inte är lika aktuell i framtiden. Därför 

har det varit viktigt att kritiskt granska de påståenden och bedömningar som författarna 

skrivit och den koppling vi gjort. 

Den kritik som Hartman (2004) riktar mot ett ändamålsenligt urval, som vi använder oss 

av, handlar om svårigheten att välja rätt urval för att gynna studiens syfte. Detta urval görs 

utifrån en genomtänkt strategi och innebär att personer med god kunskap om ämnet kan 

antas vara passande respondenter. Vi har utifrån detta gjort medvetna val innan vi kontaktat 

respondenter på plattformen Twitch. En utmaning vi tidigt märkte var att streamare var 

betydligt svårare att få tag på, och vi är medvetna om att respondenter från denna grupp 

skulle kunna utökas i syfte att samla in mer data.  

2.5 Forskningsetik  

Forskning är något som behöver bedrivas och som anses viktigt för både individernas och 

samhällets utveckling. I och med detta tar vi i beaktning de fyra huvudkrav som 

Vetenskapsrådet (2002) redovisar, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet ligger till grund för att forskaren på ett tydligt sätt informerar 

respondenterna om de villkor och rättigheter som angår undersökningen. I och med detta 
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skall respondenterna underrättas om att de data som inhämtas uteslutande brukas inom det 

specifika forskningsarbetet och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Denna 

information skall omfatta alla de beståndsdelar i den aktuella undersökningen som möjligtvis 

kan anses påverka villigheten att delta. 

Samtyckeskravet syftar till att deltagare i en undersökning har rätten att själva bestämma 

sin medverkan. Därför skall forskaren erhålla uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke.  

Med konfidentialitetskravet ska insamlade uppgifter om alla ingående personer i 

undersökningen förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta görs i 

syfte att ge största möjliga konfidentialitet för respondenterna, för att försvåra 

identifieringen av dessa samt för att skydda den personliga integriteten. 

Det sista huvudkravet, nyttjandekravet, ligger till grund för att uppgiftslämnarna skall 

informeras av forskaren om hur den insamlade information som lämnats ut skall komma att 

användas. De införskaffade data för forskningsändamål, får inte utlånas eller användas för 

kommersiellt bruk eller inom andra icke-vetenskapliga syften. 

Vi har innan varje onlinestyrd intervju först tagit kontakt med respondenten via mail där 

studiens syfte redovisats samt att vi frågat om samtycke till ett deltagande i undersökningen. 

Vidare har vi berättat om att den information vi samlar in endast kommer användas till vårt 

arbete och att respondenten när som helst kan avböja sin medverkan. Som avslutning har vi 

även berättat att vi aldrig kommer lämna ut några uppgifter om personen för att skydda den 

personliga integriteten. I och med detta har Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav tagits i 

beaktning. Innan påbörjad intervju har vi även frågat om respondenten accepterar att vi 

spelar in samtalet, vilket inte har varit några problem. Vid de personliga intervjuerna har vi 

även redovisat de fyra huvudkraven, och att dessa kommer att följas. 
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3. Relaterad forskning  

Det vi vill åstadkomma med detta arbete är att undersöka hur den sociala interaktionen inom 

användargenererad livestreaming på Twitch påverkas i och med växande nätgemenskaper, 

samt hur deltagande kan bevaras inom dessa. För att möjliggöra denna undersökning 

genomfördes en genomgripande litteraturstudie som behandlade användargenererad 

livestreaming på plattformen Twitch samt social interaktion och nätgemenskaper.  

Inledningsvis ges en skildring för begreppet användargenererad livestreaming och den 

största plattformen för detta. Vidare fortsätter en beskrivning av nätgemenskaper och social 

interaktion. Vi avslutar denna del med att redovisa den definition som används för att kunna 

konstatera vad som är en nätgemenskap eller inte, och därtill kopplar detta mot 

användargenererad livestreaming på plattformen Twitch.   

3.1. Definition av användargenererad livestreaming  

Användargenererad livestreaming härstammar ifrån det engelska begreppet user-generated 

content, vilket betyder att innehållet är skapat av en person och är digitalt. Bloggar, 

uppladdade videor på Youtube och material på Wikipedia är exempel på användargenererat 

material.  

OECD (2007) har gett förslag på tre dominerande drag för att lättare ge en bild av vad 

som kan klassas som användargenererat material eller inte. De tre dragen är: 

 Innehåll som publicerats på en offentligt tillgänglig webbplats. 

 Kreativa insatser skall ligga till grund för det skapade innehållet. 

 Professionella rutiner och praxis skall ligga utanför skapandeprocessen. 

 

Denna definition tydliggör ramarna för vad användargenererat material faktiskt är. 

Innehållet ska finnas tillgängligt på internet och användaren skall på något sätt med hjälp av 

kreativitet bidragit till det skapade innehållet. Med andra ord är något kopierat inte 

definierat som användargenererat material. Den tredje och sista punkten syftar till att 

användaren på egen hand skapar innehållet utan hjälp ifrån professionella rutiner och praxis. 

Till exempel är inte livestreamade sportevenemang på Viaplay användargenererat material 

då professionella rutiner tillämpas.  

Den andra delen av begreppet är fenomenet livestreaming, vilket enligt 

Nationalencyklopedin (2015) i datorsammanhang betyder distribution av datafiler med ljud, 

bild och video för direkt uppspelning i dator eller mobiltelefon. Med hjälp utav den modell 

som OECD (2007) erbjuder angående vad som är användargenererat material i samspel med 

Nationalencyklopedins (2015) definition av livestreaming har vi rett ut innebörden av 

fenomenet användargenererad livestreaming och kan lättare förstå denna typ av digitalt 

material.  
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3.2 Streamare och tittare på Twitch 

En användare på Twitch är antingen en vanlig spelare, professionell spelare, e-

sportkommentator eller en organisation. Oavsett vilken typ av karaktär användaren har, är 

det livestreamade datorspelet bevakat av tittare över internet (Kaytoue et al., 2012). En vanlig 

användare som streamar sitt spelande, chattar, förklarar sin spelstil och ger råd till tittarna. 

  En streamare med konstant mycket tittare på Twitch, kan erbjudas att ingå i Twitchs 

partnersskapsprogram och kallas därefter för partners. Att ingå ett partnerskap med Twitch 

gör det möjligt för streamaren att tjäna pengar på sin stream. Inkomsterna kommer från 

annonsintäkter, prenumerationer och donationer. En partner kan välja när och hur annonser 

ska visas på sin stream och kommer ta del av de intäkter som annonserna genererar. 

Intäkterna från annonsvisningarna varierar mellan 2 till 5 dollar per tusen visningar. En 

Twitchpartner kan även erbjuda sina tittare att prenumerera på sin stream. En tittare som 

prenumererar på en stream betalar varje månad 4.99 dollar till Twitch. Hälften av 

prenumerationspengarna behåller Twitch och andra hälften tilldelas streamaren (Hamilton 

et al., 2014). Tittare kan även välja att donera pengar till en streamare. Intäkterna från 

donationer varierar i storlek det kan vara allt från exempelvis 2 dollar till 20 000 dollar. När 

en tittare donerat pengar till en streamare, kan tittaren socialt interagera med streamaren 

genom att skicka ett meddelande som syns direkt i streamen. Med alla inkomstmöjligheter 

som finns för en streamare, väljer många att sluta sina tidigare jobb för att helt livnära sig på 

att streama datorspel (Hamilton et al., 2014) 

Det finns olika typer av tittare som är typiska för en nätgemenskap på en stream. Det 

första är följare, som varje stream har. När en tittare väljer att följa en stream får de ett e-

postmeddelande när streamen är igång. Det kostar inga pengar att följa en stream, utan det 

krävs bara ett medlemskap på Twitch. Den andra typen av tittare är de som väljer att 

prenumerera på en stream. De betalar som sagt en månadskostnad till Twitch och har vissa 

förmåner jämfört med vanliga tittare och följare. För en prenumerant visas inte de annonser 

som varje stream har och de tilldelas en ikon i livechatten som visar att de är prenumeranter 

på streamen (Hamilton et al., 2014).  

Den tredje typen av tittare är moderatorer. Det är streamaren som väljer vilka tittare som 

ska utnämnas till moderator på sin streamingkanal. En moderator hjälper streamen att 

fungera smidigt och hålla tittarna engagerade. Moderatorn besvarar de frågor som 

streamaren inte hinner svara på och försöker att skapa en personlig kontakt med nya tittare. 

Att tittare känner sig uppskattad och välkomnade är viktig för nätgemenskapen på en stream 

(Hamilton et al., 2014). 

3.2.1 Livechatten på Twitch 

I varje användargenererad livestreaming på Twitch finns en Internet Relay Chat (IRC) 

implementerad i varje stream. I livechatten kan en tittare ställa frågor till en streamare eller 

diskutera med andra tittare. De frågor eller synpunkter som tittare ställer i livechatten 

besvaras muntligt av streamaren under spelets gång (Hamilton et al., 2014). De 

konversationer och diskussioner som äger rum kan variera väldigt mycket, det beror på hur 

gemenskapen på streamen är. Antingen kan det vara olika slags taktiker och strategier som 
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diskuteras eller olika förslag och komiska diskussioner (Smith et al., 2013). Enligt Kaytoue et 

al., (2013) är det en ny slags relation och interaktion som skapas mellan tittare och 

streamare. En moderator på en stream har en viktig roll för vad som får skrivas i livechatten. 

Förekommer det kränkande meddelanden eller länkar till olämpliga webbplatser i 

livechatten kan en utsedd moderator rensa chatten, permanent förbjuda eller stänga av 

tittare från en stream (Hamilton et al., 2014). 

Om det för många tittare som samtidigt skriver i livechatten kan en streamare välja att 

livechatten endast är tillgänglig för prenumeranter (se figur 2). Det som skrivs i chatten är 

offentligt för alla, men bara de som prenumererar på streamen kan skriva i chatten 

(Hamilton et al., 2014). Enligt dem är det inte ett sätt att föredra, men det är ett sätt för att 

kyla ner livechatten tillfälligt när det är för många som skriver. Många streamare tycker att 

det är viktigt att kunna interagera med alla tittare och väljer därför att under vissa dagar göra 

livechatten tillgänglig för alla tittare igen (Hamilton et al., 2014). 

Livechatten är alltså viktig både för streamare och tittare för att social interaktion ska vara 

möjlig dem emellan. Det skapas en ny slags relation mellan dem och till sin hjälp har 

streamaren en utsedd moderator. En moderator kan ses som en streamares högra hand, som 

hjälper till att svara på frågor och skapar en relation till tittarna på en stream.  

 

 

Figur 2. En bild när livechatten rensats av en moderator och bara prenumeranter kan skriva i 

chatten (subscriber-only mode). 

3.2.2 Roller som tittare på Twitch  

Tittare inom datorspelande är enligt Cheung och Huang (2011) personer som följer 

spelupplevelsen, men som inte direkt är deltagare i spelet. Vidare kan flera kontexter 

urskiljas ur denna definition. Till exempel en mamma som tittar på när sina barn spelar tv-

spel men som vägrar att delta, ett syskon som sitter bredvid och ger råd när ens yngre syskon 

spelar eller ett kompisgäng som tittar på en e-sportmatch. Detta är bara exempel på 

scenarion, och det finns självklart många fler, men de är fortfarande värda att ta i beaktning 

när interaktionen mellan en streamare och en tittare skall undersökas. 

Cheung och Huang (2011) har identifierat nio olika roller som en tittare kan anta, vilket 

gör det lättare att förstå personens motiv med att titta på livestreaming på Twitch. 
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Gemensamt för alla roller är att de inte är exklusiva, en person kan vara en mix utav flera. 

Med hjälp av de identifierade rollerna kommer vi lättare kunna förstå hur respondenterna i 

vår intervjuundersökning förhåller sig till användargenererad livestreaming på Twitch.  

Den första rollen är the bystander, som har lite till ingen förståelse för själva spelet i sig. 

Han eller hon saknar den kunskap som behövs föra att kunna förklara de handlingar som 

utförs i spelandet. I och med avsaknaden av kunskap blir väldigt mycket obegripligt. 

The entertained är en tittare som tittar för att den tycker att det är underhållande. Detta 

kan ses i relation till någon som ser en film eller en tv-serie. Detta är en roll som många 

tittare antar, då det enligt Cheung och Huang (2011) är vanligt förekommande att föredra att 

titta istället för att spela. 

En tredje roll är den som the assistant. Detta är en person som hjälper spelaren genom att 

till exempel agera som en vägledare till spelaren och komma med tips och hjälp. Antingen 

genom att hålla koll på det som faktiskt händer i spelet, eller det som sker fysiskt utanför 

själva spelandet för att göra det lättare att spela. 

The commentator är både en tittare och en uppträdande person då denne kommenterar 

vad som händer till en publik. Detta görs av anledningen att försöka skapa ett mervärde för 

tittaren i form av högre underhållning. Att två kommentatorer agerar tillsammans är vanligt 

förekommande, då den ena fokuserar mer på en teknisk aspekt av vad som händer medan 

den andra ger en form av generell kommentering av det faktiska spelandet. 

The crowd innebär att tittare finner ett nöje att kolla på ett spel i grupp. Detta kan starkt 

relateras till traditionella sportevenemang som oftast anses vara mer underhållande att kolla 

på i grupp än själv enligt Cheung och Huang (2011). 

Vissa anser att själva tittandet är intressant då det finns något att lära sig av det. The 

curious innebär att tittare är intresserade av att titta till den grad att det inte finns någon mer 

kunskap att erhålla.  

The inspired är en person som har viljan att prova det som just setts eller får en allmän 

lust att prova spelet. Kort sagt ges inspiration till att spela själv då en utomstående spelare 

spelat spelet. 

En tittare som vill förstå hur ett spel fungerar kallar Cheung och Huang (2011) för the 

pupil. I denna roll ses spelandet utifrån ett analytiskt perspektiv och tittaren observerar till 

exempel spelsättet hos en annan spelare för att på något sätt förbättra ens eget spelande. 

En person som tittar på när någon annan spelar men som hellre hade gjort det själv 

hamnar under kategorin the unsatisfied. Finns inte möjligheten att utföra det själv blir 

tittandet då en sorts ersättning mot just att spela själv (Cheung and Huang, 2011). 

Dessa roller kommer ligga till grund för att analysera vilket motiv de respondenter vi 

intervjuat har och vad det är som är intressant för dem. 

3.3 Fyra komponenter som definierar en nätgemenskap  

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur den sociala interaktionen inom en 

användargenererad livestreaming på Twitch påverkas när nätgemenskaper växer i storlek. 

Med detta i åtanke anser vi att det är viktigt att förklara innebörden med en nätgemenskap 

samt presentera en teori över vad som anses vara en nätgemenskap, samt tidigare forskning 
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om just nätgemenskaper på Twitch. Nationalencyklopedin (2015) definierar begreppet 

community som en mötesplats på internet, en nätgemenskap. Det finns många olika slags 

nätgemenskaper idag på internet, där personer med liknande intressen kan samlas för att 

diskutera och uttrycka sin åsikt mellan varandra. Inom användargenererad livestreaming på 

Twitch har den tidigare forskningen kommit fram till att interaktionen fungerar bäst när 

antalet tittare ligger mellan 100-150 stycken, och i vissa fall även upp till 500 (Hamilton et 

al., 2014). För att inom användargenererad livestreaming på Twitch kunna avgöra vad som är 

en nätgemenskap och vad som är viktigt, utgår vi ifrån en teori som definieras utifrån fyra 

komponenter: medlemskap, inflytande, tillfredsställelse av behov och känslomässig 

samhörighet (McMillan och Chavis, 1986). Dessa fyra delar ligger till grund för intervjuerna 

som gjorts, samt för att skapa kunskap innan observationsstudierna skedde. 

Medlemskapet utvecklas genom olika personliga investeringar i nätgemenskapen, till 

exempel genom att anpassa sig efter nätgemenskapens identitet för att bevisa att man passar 

in. Denna del av definitionen är även den främsta avgränsningen för att avgöra vem som är 

med eller inte i en nätgemenskap. Inom en streams nätgemenskap sker den största 

investeringen från medlemmarna genom tid och personlig energi. Dessa medlemmar 

investerar även ofta personliga färdigheter och pengar till nätgemenskapen, till exempel i 

form av donationer eller prenumeration på streamen (Hamilton et al., 2014).  

Inflytande kretsar kring att deltagare dras till grupper vars aktiviteter de kan ha en effekt 

på. Vad som gäller för nätgemenskaper runt streaming är att tittare attraheras av att bli 

igenkänd av streamare och andra deltagare, och även deltagandet i de aktiviteter som pågår, 

till exempel att känna sig aktiv i själva spelandet. Inom gemenskaper väcks också en sorts 

anpassning till gruppen utifrån delade kvaliteter som medlemmarna på ett naturligt sätt 

rättar sig efter. På en stream i praktiken delas en social atmosfär som grundats av dess 

skapare och de mer hängivna medlemmarna (Hamilton et al., 2014). 

En viktig del för medlemmarnas gemenskapskänsla är att deras behov tillfredsställs. 

Denna tillfredsställelse sker i olika former som innefattar känslomässiga belöningar såsom 

social interaktion med andra, statusen av medlemskap och även framgången för 

nätgemenskapen. Betydelsen av dessa belöningar för deltagarna inom en streams 

nätgemenskap är väldigt tydlig. En annan typ utav belöning är kunskapsutbyte mellan 

medlemmarna, och då oftast i form utav olika färdigheter inom själva spelet, vilket även kan 

komma direkt från den som streamar (Hamilton et al., 2014). 

Den känslomässiga samhörigheten uppkommer genom delad historia och en identifiering 

med andra medlemmar. Denna samhörighet tar tid att uppnå och utvecklas genom ett 

kontinuerligt deltagande. Desto mer en grupp människor interagerar med varandra, desto 

större är sannolikheten att dessa blir närmre. Samhörigheten ökar också successivt om 

upplevelsen är positiv inom nätgemenskapen. Inom livestreaming tar de mer hängivna 

medlemmarna inom nätgemenskapen ansvar för att välkomna och skapa en positiv 

upplevelse för nytillkomna medlemmar där deltagande främjas (Hamilton et al., 2014).  
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3.4 Social interaktion  

Den allmänna definitionen betyder att interaktivitet är en etikett som omfattar 

kommunikation på webben och inom digital media (Quiring, 2009). För att förstå den sociala 

interaktionen mellan tittare och streamare på Twitch behöver vi definitioner som reder ut 

denna typ av sociala relation som uppstår. Med hjälp av de definitioner som vi valt att ta upp 

under denna del av arbetet ser vi som tillräckliga för att kunna analysera social interaktion på 

Twitch samt för att ta fram våra intervjufrågor. 

3.4.1 Tre huvudgrupper av social interaktion 

Interaktivitet som fenomen har enligt tidigare forskning observerats utifrån tre olika 

perspektiv: en egenskap av teknologiska system, som kommunikationsprocesser, samt 

användarens uppfattning. Quiring (2009) har sammanställt den tidigare forskningen och 

plockat ur element från de tre perspektiven för att tydliggöra dess karaktär.  

Perspektivet att interaktivitet är en egenskap av teknologiska system bygger på det faktum 

att interaktiva system ska bygga på en förmåga att reagera på användaruppgifter, dess 

responsivitet. Olika system reagerar olika hastighetsmässigt, men att kommunikationen skall 

ske i realtid ses som ett måste, samt att en geografisk position inte skall ha någon betydelse. 

Ur den tidigare forskningen kan nio essentiella element från interaktiva system plockas ut: 

responsivitet, kommunikation i realtid, flexibilitet, valmöjligheter, modifieringsmöjligheter, 

räckvidd, tid, rum och sinneskomplexitet (Quiring, 2009). 

Interaktivitet kan även ses som en egenskap av kommunikationsprocesser. Med detta 

menar författaren att interaktivitet sker när deltagare utbyter kommunikation. Användare får 

även mer kontroll över kommunikationsprocessen inom interaktiv kommunikation. I och 

med detta ses den interaktiva kommunikationen fundamentalt som en 

tvåvägskommunikation. Ur detta perspektiv identifieras fem element av interaktiva 

processer: utbyte, dialog, tvåvägskommunikation, kontroll och behov av tidigare kontext 

(Quiring, 2009). 

Det tredje perspektivet, som rör användares syn, betyder att interaktivitet är resultatet av 

användarens upplevelse och uppfattning. Vissa menar att teknologiska system enbart kan 

erbjuda potentiella interaktionsmöjligheter, medan det är användarna som måste ta denna 

potential i beaktning för att interaktionen ska fungera. Uppfattad interaktivitet delas sedan 

upp i två grupper: uppfattad responsivitet och uppfattad navigering. Den förstnämnda 

innebär användarens förmåga att uppfatta systemets förmåga till att förmedla användardata, 

medan uppfattad navigering bygger på användarens uppfattning av de 

navigationsmöjligheter som ges. Gemenskap och lekfullhet är exempel på utmärkande 

upplevelser inom interaktion. Vidare beskrivs detta som en känsla av tillhörighet, som står i 

nära relation till social närvaro. Detta perspektiv skildrar åtta element: uppfattad 

responsivitet, navigering och hastighet, sinnesnärvaro, lekfullhet, gemenskap, närhet och 

närvaro (Quiring, 2009). 
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3.4.2 Fyrdelsmodell över IT-interaktivitet 

För att vi i vår diskussions- och analysdel skall kunna förstå vilken typ av social interaktion 

som hamnar under användargenererad livestreaming på Twitch kommer vi använda oss av 

nedanstående modell som McMillan (2002) tagit fram. Den bygger på tidigare forskning 

inom social interaktion och kan ses som en sammanfogning av två dimensioner: 

kommunikationsriktning och kontroll över kommunikationsprocessen. Det är utifrån denna 

modell vi även kommer utgå ifrån för att undersöka om den sociala interaktionen påverkas 

eller förändras när nätgemenskaper växer i storlek. 

Modellen är en fyrdelsmodell (se figur 2) över hur social interaktion sker i den virtuella 

världen, där social interaktion antingen sker genom envägskommunikation eller 

tvåvägskommunikation med hög eller låg mottagarkontroll. Modellen är byggd efter fyra 

olika kommunikationsmöjligheter som är Monolog, Feedback, Responsiv dialog och 

Ömsesidigt samtal. 

 

 

Figur 2. En fyrvägsmodell över social interaktion i den virtuella världen. (McMillan 2002) 

 

Monolog är det första begreppet som McMillan (2002) presenterar. Monolog är främst 

envägskommunikation med relativt låg mottagarkontroll över kommunikationsprocessen. En 

sändare skapar och sprider ett innehåll för att locka publik, främja en produkt eller en tjänst.  

Feedback är i stor del en envägskommunikation, men där en mottagare tillåts ha en 

begränsat deltagande i kommunikationsprocessen. Även fast en mottagare kan kommunicera 

med sändaren, finns det inga garantier på att sändaren kommer att svara på feedbacken som 

mottagits.  

Responsiv dialog är en tvåvägskommunikation, där sändaren har stor kontroll över 

kommunikationen som sker. Responsiva dialoger kan exempelvis vara när en sändare gör 

produkter och tjänster tillgängliga och en mottagare väljer vilken produkt eller tjänst som 

den är intresserad av, och sändaren bekräftar sedan mottagandet av ordern. 

Ömsesidigt samtal är en tvåvägskommunikation med hög mottagarkontroll över 

kommunikationsupplevelsen. Det är viktigt att alla deltagare har en möjlighet att kunna 
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skicka och ta emot meddelanden, vilket är vanligt i exempelvis ett chattrum som är ett 

exempel på ett ömsesidigt samtal. 

4. Resultat 

Den observationsstudie och de intervjuer som fullbordats redovisas i detta kapitel. Med 

observationsstudien i sikte var syftet att ta reda på hur den sociala interaktionen skiljer sig 

mellan streams med varierande storlek på nätgemenskaperna och även för att bygga en 

djupare förståelse för området i fråga. Efter observationsstudiens resultat är presenterat 

redogör vi även för de intervjuer som genomförts. Dessa syftade till att få in både en tittares 

och streamares perspektiv på vilken roll den sociala interaktionen spelar inom 

nätgemenskaper på Twitch, samt hur den påverkas av den växande populariteten.  

4.1 Observationer på Twitch 

Genom den litteraturstudie vi utfört i den inledande fasen skaffade vi oss kunskap för att 

förstå oss på den sociala interaktionen samt nätgemenskaper. I de totalt 30 observationer vi 

genomfört tog vi hänsyn till de tre huvudgrupperna inom social interaktion från tidigare 

forskning och även den teori som redovisas i del 6.2 angående nätgemenskaper. Nedan följer 

de resultat vi observerat på de tre olika streamsen. 

4.1.1 Stream med liten nätgemenskap 

De första tio observationerna skedde på en stream med ett snitt på 50 tittare, som anses som 

lite tittare. Streamaren har kontinuerligt sedan juni 2014 varit verksam inom detta område. 

Allmän bakgrund och information om streamaren kan läsas på deras kanal. Sett till 

livechatten är antalet meddelanden väldigt varierande, men vi kan dock konstatera att det 

inte finns någon svårighet, varken för tittare och streamare att följa chattflödet. Inom denna 

stream blev det väldigt tydligt att en hög grad av social interaktion skedde mellan både 

streamare och tittare i form av en tvåvägskommunikation där både utbyte av information, 

diskussioner och dialoger förekommer. Vi fann även att streamaren i fråga inte hade någon 

problematik med att hinna besvara de tittare som ställde frågor, även fast hen var mitt uppe i 

ett spelande. Vidare kan vi även konstatera att utbytet av meddelandena bygger på tidigare 

kontexter, det vill säga frågor och diskussioner som varit i fokus tidigare mellan tittare. Det 

klargörs även att lekfullhet mellan tittarna finns, och vi får en uppfattning om att 

gemenskapen är väldigt stark inom den här streamen. När vi observerat chattflödet en längre 

tid märker vi även tydliga skillnader mellan medlemmarnas beteenden. Vissa av dessa 

utmärker sig mer och uppmanar till att andra deltagare skall delta i den sociala interaktionen 

på streamen. De medlemmar som uppmanar till dessa har blivit tilldelade en roll som 

moderator för streamen, vilket innebär att andra medlemmar respekterar en mer samt att ett 

arbete utförs för streamaren. Moderatorns arbete som vi observerat är att hålla 

kommunikationen mellan streamaren och tittarna på en vettig nivå, som till exempel att 

förhindra spammeddelanden och uppmana till en högre social interaktion. Streamaren själv 

uppmanade även tittarna till att stanna kvar i chatten och kommunicera med varandra, även 

fast streamen skulle stängas ned vid ett tillfälle. Denna stream kan sammanfattas utifrån att 
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de få tittare som bildar nätgemenskapen är väldigt nära varandra, där vi har observerat att 

kommunikationen påminner om vardagliga samtal. Streamaren har utöver detta inga 

problem med att svara på frågor, utan uppmärksammar i princip allt som skrivs från tittarna.  

4.1.2 Stream med en medelstor nätgemenskap 

Den andra streamen, där vi även utförde tio observationer, pendlade relativt mycket i storlek 

sett till antalet tittare, och började dessutom öka i popularitet under den tid vi spenderade 

där. I början av våra observationer låg tittarantalet mellan 100-200. I slutet av 

observationsstudien hade streamen allt ifrån 100 till 500 tittare. Denna förändring visade att 

växande popularitet är någonting som firas under en livestream på Twitch. Då vi under en 

session observerade att denna stream nått 10,000 följare, skedde utlottningar till de som valt 

att följa streamaren och blivit en del av nätgemenskapen. Till exempel gavs en del följare 

möjligheten att få spela med streamaren i fråga. Utöver detta får även prenumeranter av 

streamen skicka länkar i chatten och möjligheten att uttrycka sig med hjälp av smileys. 

Tvåvägskommunikationen är under denna stream lika hög som under streamen med en liten 

nätgemenskap, dock hinner inte alla tittares frågor i chatten besvaras från streamarens håll. I 

sådana situationer där streamaren i fråga inte hinner med att svara på vissa frågor, hjälper 

andra tittare till. Moderatorer och de som följt och prenumererat på streamen ett längre tag 

kan ofta svaret på de vanligaste frågorna och blir därmed ett stöd för streamaren. Denna 

streamare i dagsläget har även fått professionell uppbackning ifrån en organisation, vilket 

förmodligen kommer resultera i en ännu större popularitet. Uppfattningen vi fått av den här 

streamen är att det inom nätgemenskapen är en hög grad av lekfull natur. Det är väldigt 

lättsamt, både ifrån streamarens samt tittarnas sida, vilket leder till att det blir väldigt 

underhållande att observera både chattflödet och streamaren. Ofta ställer streamaren frågor 

om vad som skulle kunna göras i vissa situationer, varpå tittarna ger tips på dessa. 

Streamaren har under vad vi observerat i de flesta fallen tagit vara på de tips som ges, vilket 

gör att tittaren får respons på sitt meddelande. Utöver detta ger även streamaren själv tips till 

tittarna i syfte att sprida sin kunskap om spelet vidare. I början av observationerna fungerade 

interaktionen felfritt, och i princip varje tittarfråga i chattflödet besvarades av streamaren. 

När sedan nätgemenskapen växte sig starkare och blev större sett till antal tittare fanns inte 

möjligheten för streamaren att samtidigt spela och svara på alla de frågor som ställdes. 

Däremot får de tittare som ingår i nätgemenskapen sina behov tillfredsställda, då vi 

observerat att samma personer vid olika tillfällen återkommer till streamen och 

kommunicerar i livechatten. Sammanfattningen är att streamen innefattar en hög 

tvåvägskommunikation mellan tittare i chatten, men att streamaren vid vissa tillfällen inte 

hinner reagera på vissa frågor från tittarna, och därmed lämnar vissa tittare utan respons. 

4.1.3 Stream med en stor nätgemenskap 

Den tredje streamaen och de sista tio observationerna utfördes på en stream med ett stort 

antal tittare, där snittet har pendlat mellan 1000 till 3000. Medlemmar inom 

nätgemenskapen donerar ofta pengar till streamaren, och den nätgemenskap som byggts upp 

är oerhört stark och sammansvetsad. Tvåvägskommunikationen mellan streamaren och 

tittarna skiljer sig mot de andra då de flesta frågor kommer ifrån donationer. En tittare som 
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donerar pengar, oavsett summa, får samtidigt lyfta fram till exempel en fråga som sedan 

visas i realtid på livestreamen, och inte i chattflödet. Dessa frågor besvaras alltid av 

streamaren själv som vi observerat. I relation till den streamen som belyses i 4.1.2 ges även 

stöd i form av moderatorer som svarar på allmänna frågor i chatten. Dock är streamaren själv 

bra på att uppmuntra till en god social interaktion med resten av medlemmarna, och som 

nätgemenskap har vi observerat att den känslomässiga samhörigheten är väldigt stor. Då det 

är en väldigt hög grad av kommunikation, både i chatten och från streamaren, ökar också 

sannolikheten för att gruppen skall bli närmre. Genom detta och att det alltid är positiv 

energi, har streamaren tillsammans med sina tittare successivt ökat samhörigheten. Vi har 

även under denna studie observerat att de mer hängivna medlemmarna inom 

nätgemenskapen skapar en positiv upplevelse för nytillkomna medlemmar. Deltagande är 

något som främjas, men dock känner vi som inte är vana vid snabba chattflöden att den 

sociala interaktionen inte fungerar lika bra som under små och medelstora streams. Vid vissa 

tillfällen fylls chatten med meddelanden som inte går att räkna till antal. Detta gör att 

tvåvägskommunikationen inom streamen försämras samt att vissa tittares meddelanden i 

chatten inte uppmärksammas. I och med att streamen dock kontinuerligt har ett stort antal 

tittare, verkar de flesta tittarna inte ta hänsyn till den sociala interaktionen. Under denna 

stream har vi observerat att streamaren själv visar en stor tacksamhet och lyfter fram någon 

som väljer att prenumerera eller donera pengar. I och med detta kan en medlem känna sig 

sedd av både streamare och andra tittare. Detta belyser i sin tur att en sorts närhet och 

närvaro finns, att det är något större än bara sig själv man är delaktig i. Sammantaget är att 

chattflödet är betydligt mycket fylligare, där det är tvåvägskommunikationen som blir 

lidande, vilket resulterar i att en del tittare lämnas stående utan respons, både från streamare 

samt andra tittare. Nätgemenskapen är väldigt stark inom streamen, vilket märks utifrån att 

en del tittare har prenumererat på innehållet sedan uppstarten.  

4.2  Intervjuer med tittare & streamare på Twitch 

I denna del presenteras resultaten av de intervjuer vi gjort med tittare och streamare. 

Resultatet har delats upp utifrån deras syn på social interaktion och nätgemenskaper på 

Twitch. 

4.2.1 Tittare & streamares syn på social interaktion på Twitch 

Vid sammanställningen och analysen av de intervjuer som vi gjort framkommer att intresse, 

underhållning och interaktion är de största bidragande orsakerna till att de väljer att titta och 

streama sitt datorspelande. Två av respondenterna säger att kunna skriva och delta i 

diskussioner med andra personer i livechatten är den största orsaken till att de tittar på en 

stream. En respondent förklarar att den stream som hen väljer att titta på beror på hur 

mycket tittare streamen har, för att kunna interagera med andra. Respondenten menar att 

det är viktigt att det inte är för mycket eller för lite tittare. Det som skrivs i livechatten får inte 

gå för snabbt att det inte går att läsa vad som skrivs, men heller inte för sakta att bara en själv 

skriver i chatten. De respondenter vi intervjuat som streamar förklarar att det beror på att 
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kunna spela sitt datorspel och samtidigt kunna prata och diskutera med andra personer med 

liknande intresse. En respondent förklarade valet att streama enligt följande:  

 

”Att jag väljer att streama mitt spelande, beror på att jag vill kunna dela med mig av 

känslor och diskutera med de som väljer att titta. Jag försöker leva mig in i spelet så 

mycket jag kan, jag tror de gillar det. Att jag visar känslor och samtidigt pratar med 

dem under spelets gång.” (Respondent RS)  

 

Flera av respondenterna påpekar att den sociala interaktionen mellan streamare och andra 

tittare är viktig för att skapa en bättre relation och kontakt mellan varandra. En respondent 

beskriver att de streamare som är duktiga på interagera med sina tittare, får fler följare. 

Enligt respondenten beror det på att det skapas en slags relation mellan streamaren och 

tittaren. När andra tittare märker att streamaren interagerar med sina tittare och skapar en 

relation med är det fler som vill titta och skapa samma relation. En annan respondent 

betonar att uppmärksamhet är viktigt för både den som streamar och tittar. Respondenten 

menar att en streamare känner sig uppmärksammad när det är många tittare som tittar på 

streamen och ställer frågor. Tittare känner sig uppmärksammade när streamaren svarar på 

något som de skrivit i livechatten. För en annan respondent var inte den sociala 

interaktionen viktig för honom, men att det finns någon slags social interaktion mellan 

streamare och tittare var viktigt: 

 

”För min egen del tycker jag väl inte att det är så viktigt, att jag integrerar med han, 

men om han eller hon inte skulle integrera med andra skulle det inte bli lika 

intressant. Om han eller hon inte svarar på frågor eller någonting utan bara sitter 

och babblar. Så att ja, den är viktig, men för min egen del är det inte så viktigt att jag 

interagerar men så länge han eller hon interagerar med någon.”. (Respontent ES) 

 

Möjligheten att kunna interagera med streamaren och tittaren är alltså en viktig del i valet att 

titta på en stream. Att det bara sker någon slags interaktion mellan streamare och tittare gör 

att fler tittare lockas till en stream och gör streamen mer intressant. 

Den sociala interaktionen som sker mellan streamare och tittare är oftast genom 

livechatten eller donationer. Flera respondenter förklarar att en streamare alltid försöker 

svara på alla frågor som ställs i livechatten, men att frågor som sker via donationer kan 

prioriteras. En respondent förklarar att det kan bero att om flera tusen tittare ställer frågor är 

det kanske svårt att svara på alla, men om det kommer via donationer visas meddelandet 

direkt på streamarens skärm och det är lättare att svara på. En respondent förklarar att 

donationerna kan prioriteras när en streamare spelar ett datorspel:  

 

”Well om streamaren håller på att spela och är inne i ett game, då kollar den oftast inte 

chatten eftersom han/hon koncentrerar sig på gamet. Då brukar det komma frågor via 

donation, men ifall streamern nu dör i spelet så brukar den kolla chatten och svarar på 

dom frågor som den hinner med.” (Respondent LI) 
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Det finns alltså inga frågor som prioriteras, utan en streamare försöker att svara på alla 

frågor som ställs. Men av olika anledningar kan de inte svara på allt som skrivs. Det finns 

även andra sätt som gör att den sociala interaktionen kan hindras på en stream.  

Alla respondenter förklarar att de någon gång upplevt att den sociala interaktionen mellan 

streamare och tittare hindras på en stream, men deras upplevelser skiljer sig åt. En 

respondent anser att interaktionen hindras när streamare sällan kollar i chattflödet eller inte 

reagerar på donationer de fått. Respondenten poängterar att de streamare som inte gör det, 

tappar följare. En respondent påpekar att det är lättare för en tittare att interagera med en 

streamare när det är mindre antal tittare på en stream. En annan respondent var inne på 

samma linje och förklarade: 

 

”Den sociala interaktionen blir svår att upprätthålla när många tittare samtidigt vill 

ställa frågor till en streamare. Väljer jag att ställa en fråga i livechatten, finns det 

kanske 100 andra som samtidigt ställer en fråga eller bara skriver i chatten. När jag 

märker att möjligheten att prata direkt med en streamare eller andra tittare inte 

finns, byter jag stream.”.(Respondent JK). 

 

En respondent förklarar svårigheter med att kunna interagera med både tittare och 

streamare när en stream har många tittare enligt följane: 

 

”Ja det vore spännande om man kunde diskutera med de andra som tittare på, men 

oftast blir det ju sånt pass stort flöde så du hinner ju inte. Då måste du sitta på helspänd 

och vänta tills streamaren eller den du skrev till svarar. Då kan man ju skicka ett 

privatmeddelande säkert, men det blir ju inte så spännande. Men den är ju, på de större 

kanalerna är det väldigt svårt att interagera med streamaren och andra tittare och få 

någon respons.” (Respondent ES) 

 

Två respondenter förklarar ett problem som uppstår med mycket tittare på en stream är 

näthat i livechatten. En repondent förklarar det enligt följande: 

 
”Sedan kan det förekomma näthat när många tittare är på en stream. Då kan det vara 
att en/flera wiwers kommenterar allt från utseende, hur streamaren pratar eller hur 
den spelar. Det händer också att tittare-tittare kan näthata varandra. Och det är 
egentligen på precis samma sätt som när en wiewer näthatar streamaren. Som tur är 
finns det moderatorer som försöker styra upp chatten.” (Respondent KB)  

 

Den sociala interaktionen är viktig, men kan alltså hindras när antalet tittare på en stream 

ökar. Det kan även leda till att vissa respondenter byter till en stream med lägre antal tittare 

för att inte den sociala interaktionen ska hindras.  

För att kunna den sociala interaktionen inte ska hindras på en stream när antalet tittare 

ökar gav respondenterna förslag på vissa förbättringar. En respondent tyckte att det kunde 

finnas något slags forum i chatten. Respondenten menar att chatten kan vara uppdelad i 
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olika kategorier där en tittare kan välja kategori utifrån vart de vill vara med att diskutera. 

Två respondenter ansåg att möjligheten att tagga folk i chatten skulle vara ett bra alternativ, 

där en respondent förklarar detta på följande sätt:  

 

”Ja man skulle t.ex. kunna tagga den person man vill prata med i sin rad, via 

användarnamnet så får den kanske en notifikation, den här skriver till dig i chatten. 

För meddelandet hinner ju oftast kanske försvinna. Gör du det kanske det kommer 

upp en pop-up ruta, Erik skrev till dig, och han skrev såhär, då kan man svara 

tillbaka på det i chatten, så får han upp en likadan ruta. Även fast han kanske inte ser 

det i chattrutan, så plingar det till och så ser man att han skrivit något. Och skulle det 

gå att chatta via den.”. (Respondent ES) 

 

Den sociala interaktionen är alltså viktig enligt alla respondenter. Intresset för streamen ökar 

om det finns någon slags interaktion mellan streamare och tittare, eller tittare emellan. Men 

vissa problem uppstår med interaktionen när tittarantalet ökar och respondenterna har 

presenterat några lösningsförslag. 

4.2.2 Tittare & streamares syn på nätgemenskaper på Twitch 

För våra respondenter är känslan av gemenskap viktig i en stream, annars skulle de inte välja 

streama eller titta på en stream. Medlemskap är en viktig del i nätgemenskapen och är 

antingen en tittare väljer att följa eller prenumerera på en stream. Mellan våra respondenter 

råder det delade meningar över vilka som egentligen kan kalla sig medlemmar på en stream. 

Två respondenter anser att en tittare som prenumererar på en stream är också en medlem. 

De två andra respondenterna anser att en tittare endast behöver följa en stream för att bli 

medlem. En respondent förklarar detta på följande sätt: 

 

”Jag skulle säga följare egentligen. Alltså det blir ju, det är ju gratis att följa. Så är det 

ju med en streamingtjänst som Spotify, det är gratis med spotify, men vill du lyssna 

på alla låtar obegränsat utan reklam, får du betala för det. Så du är ju fortfarande 

medlem, du följer ju streamaren. Så jag skulle säga att följaren det är anser jag vara 

som medlem. Sen är det ju som medlem med förmåner om man prenumererar.” 

(Respondent A.A) 

 

Alla respondenter har en gemensam uppfattning att en tittare har stor möjlighet till 

inflytande över innehållet på en stream, och att det är viktigt. De framhäver att många tittare 

kan ge förslag på vilket datorspel en streamare ska spela, vilken musik som ska spelas i 

streamen eller tips på förbättringar som kan göras. En respondent menar att en stream som 

visar att tittare har ett stort inflytande på streamens innehåll kan vara ett sätt att öka 

intresset och locka fler tittare till streamen.  

För en tittare är känslan av gemenskap viktig. En respondent menar att möjligheten till att 

diskutera och interagera med andra tittare och streamare med liknande intressen skapar en 

slags gemenskap. En respondent menar att gemenskapskänslan är en bidragande orsak till 
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varför hen väljer att titta på en stream. En annan respondent förklarar hur en tittare kan 

känna en gemenskap med en streamare på följande sätt: 

 

”Något som jag märkt att en streamare gör för att en tittare ska känna sig delaktig i 

streamen är att erbjuda så kallade viewergames, eller subgames kanske det heter. Det 

är i alla fall när en streamare erbjuder en tittare att spela ett spel med streamaren. 

Tänk dig själv att kanske kunna spela ett spel med sin idol”. (Respondent JK) 

 

En annan respondent förklarar att känna en gemenskap med sina tittare motiverar hen att 

streama sitt datorspelande: 

 

”Som jag berättade tidigare är det viktigt att jag kan spela datorspelet och samtidigt 

kunna prata med mina tittare. Skulle jag inte svara på frågor eller prata med tittarna 

känner de inte någon gemenskap med mig och skulle inte titta. Därför försöker jag att 

svara på allt och erbjuder ibland dem att vara med i utlottningar av skins eller vara 

med i game med mig”. (Respondent RS) 

 

Det kan även kopplas till den känslomässiga samhörigheten som skapas i en nätgemenskap 

på en stream. En respondent förklarar att det är streamaren som skapar denna 

känslomässiga samhörighet med tittarna. Respondenten menar att det kan vara allt från 

tävlingar och utlottningar som finns på streamen, eller träffar på Dreamhack vilket är vanligt. 

En annan respondent förklarar den känslomässiga samhörigheten i en nätgemenskap på 

Twitch genom att en tittare antingen ska varit aktiv på en stream ett tag, eller donerat 

pengar. Det är viktigt för att kunna uppmärksammas av streamaren och skapa en slags 

samhörighet med streamaren på det sättet. En tredje respondent förklarar att donationer kan 

bidra till att känslomässiga relationer skapas på en stream:  

 

”Jag tänker då främst på dem som donerar. Kan ju bli hyllade i chatten, då har du en 

slags känslomässig samhörighet. Jag tänker mest på den där personen som donerar 

mycket pengar. Han är ju hyllad av alla i princip när han är i farten. Då är det en 

slags känslomässig relation.” (Respondent AA) 
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5. Diskussion  

Under denna del av uppsatsen diskuterar vi de resultat som framkommit när vi analyserat 

datan under litteraturstudien, intervjuerna och observationsstudien. Vi avser att förtydliga de 

samband vi fått kunskap om mellan den relaterade forskningen och intervjuerna samt 

observationerna. De diskussioner vi kommit fram till som varit mest centrala är växande 

nätgemenskapers påverkan på den sociala interaktionen, tittares och streamares perspektiv 

på social interaktion och nätgemenskaper. 

5.1 Tittare & streamares syn på social interaktion samt 
nätgemenskaper 

Quiring (2009) presenterar interaktion utifrån tre tidigare observerade perspektiv: en 

egenskap av teknologiska system, som kommunikationsprocesser, samt ur användarens syn. 

Vi har utifrån dessa perspektiv funnit en hel del samband med tittare och streamares syn på 

social interaktion inom användargenererad livestreaming på Twitch. Två element ur en 

användares uppfattning är närvaro och gemenskap, vilket står i nära relation till en känsla av 

ett rum (Quiring, 2009). Dessa element delades tydligt med både tittare och streamare som 

intervjuats, då de påpekar att känslan av att inte känna sig ensam är poängen med 

användargenererad livestreaming på Twitch. Att visa sig själv för andra som har likasinnat 

intresse som en själv, samt att kunna samtala med varandra var viktiga faktorer utifrån 

intervjuerna. Valmöjligheter är ett element från perspektivet att interaktion är en egenskap 

av teknologiska system. Utifrån observationerna och intervjuerna har vi kommit fram till att 

det finns några möjligheter till val av interaktion. Den största delen av interaktionen för 

tittare sker genom användning av chattfunktionen på Twitch, där både frågor till streamaren 

ställs, samt kommunikation med andra tittare. Ett alternativ utöver denna typ av interaktion 

är via donationer, där tittare kan välja att donera ett antal kronor och samtidigt skriva ett 

meddelande. Detta meddelande lyfts sedan fram i streamen, och inte bara i själva 

chattfunktionen. Det finns även en valmöjlighet till för val av interaktion, vilket är 

kommunikation genom privata meddelanden. Den första kontakten vi tog med 

respondenterna till intervjuerna gjordes via denna valmöjlighet. Något vi reflekterade över 

var att ingen respondent nämnde privata meddelanden som ett val till interaktion på Twitch, 

vilket kan ses som att denna funktion är något som inte används speciellt mycket. Vidare i 

analysen av intervjuerna fann vi att det inte är säkert att man finner ett behov själv som 

tittare att delta i den sociala interaktionen, men att den fortfarande är av betydelse. Skulle 

det inte finnas någon interaktion mellan användarna skulle det inte vara lika roligt. Denna 

respondent har ett nära samband med rollen The entertained som redovisades tidigare i den 

relaterade forskningen, där motivet för att titta ligger i hur pass underhållande materialet är. 

Utifrån observationerna identifierar vi de tre streamarna med rollen The commentator. Det 

som ligger till grund för detta är det faktum att streamaren hela tiden för en dialog med 

tittarna, berättar vad som händer och dessutom jobbar med interaktiv utlärning vissa 

stunder i form av tips.    
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Runt användargenererade livestreams på Twitch skapas även nätgemenskaper. McMillan 

och Chavis (1986) teori angående nätgemenskaper definieras som tidigare nämnts utifrån 

medlemskap, inflytande, tillfredsställelse av behov, samt känslomässig samhörighet. 

Medlemskapet utvecklas genom personliga investeringar, och är den främsta avgränsningen 

för vem som är med eller inte i en nätgemenskap. Under intervjuerna har vi fått två olika svar 

på hur medlemskap definieras runt en stream, antingen att man följer eller prenumererar på 

den. Enligt den tidigare forskningen sett till medlemskap runt livestreaming på Twitch 

investerar medlemmarna tid och personlig energi, vilket kan ske i form av donationer eller 

prenumeration på streamen enligt Hamilton et al., (2014), vilket överensstämmer med 

respondenternas svar. Under observationerna upptäckte vi även att en del av medlemmarna 

dessutom är moderatorer för streamen. Dessa hjälper streamaren med att svara på frågor 

från andra tittare då möjligheten inte finns för streamaren själv, och dessutom försöker hålla 

interaktionen i livechatten på en sofistikerad nivå. Här ser vi ett tydligt samband utifrån 

Cheung och Huangs (2011) olika roller, som definierar en tittare av den här karaktären som 

en assistent. Vidare kan prenumeranter och moderatorer ses som viktigare i jämförelse med 

en vanlig tittare, vilket leder in oss på den del av teorin som behandlar inflytande.  

Inflytande kretsar kring att deltagare dras till grupper vars aktiviteter de kan ha en effekt 

på. Via intervjuerna fick vi svar om att det är viktigt som tittare att ha inflytande över en 

streams innehåll. Till exempel ges möjligheten till tittare att önska låtar, tipsa om nya spel 

och att delta i det en respondent kallar för ”viewergames”. Det sistnämnda innebär att man 

som tittare får spela med streamaren. En annan respondent menar att man via donationer 

kan få streamarens uppmärksamhet, och genom detta påverka streamens innehåll samt 

nätgemenskapen.  

Att medlemmars behov tillfredsställs är någonting som enligt McMillan och Chavis (1986) 

teori är viktigt för gemenskapskänslan, likväl som medlem i en livestreams nätgemenskap på 

Twitch utifrån intervjuerna. Gemensamt för tre respondenter var att om upplevelsen inte 

tillfredsställer deras behov byter de stream. Att streamaren underhåller sina tittare är en vital 

del menar dessa. En annan respondent menade att om inte ens behov tillfredsställs finns 

alltid en chans till att tipsa streamaren, vilket även går att återkoppla till den del av teorin 

som behandlar inflytande. Teorin menar att tillfredsställelsen av ens behov sker genom 

sällskaplighet, statusen av medlemskap och även framgången för nätgemenskapen. Dessa 

aspekter togs inte upp av någon av respondenterna, däremot observerades att framgången 

för nätgemenskapen var något tillfredsställande under del 4.1.2. Streamen som vi 

observerade fick 10,000 följare och firades med utlottningar inom nätgemenskapen. Detta 

kan ses i relation till framgången för nätgemenskapen samt statusen av medlemskap.  

Den sista delen av teorin behandlar den känslomässiga samhörigheten inom 

nätgemenskapen som uppkommer genom ett kontinuerligt deltagande. En respondent kände 

ingen känslomässig samhörighet, utan gör det enbart utifrån det egna behovet sett till vad 

som verkar intressant att titta på. En annan gav svaret att den känslomässiga samhörigheten 

kan skapas genom donationer. Chansen finns då att bli hyllad både av streamaren och av 

andra tittare, vilket kan skapa en slags känslomässig relation. En tredje menar att det är 

streamaren tillsammans med medlemmarna inom nätgemenskapen som skapar denna slags 
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samhörighet. Det kan ske via tävlingar på streamen, men även genom att träffa varandra 

fysiskt utanför själva streamen. Det vi upptäckte under observationerna i samband med den 

tidigare forskningen inom området var att alla streamare syftade till att skapa positiva 

upplevelser för tittarna, vilket ökar samhörigheten successivt, samt gör att tittare 

återkommer till streamen.  

5.2 Analys av social interaktion på Twitch  

Enligt McMillans (2002) fyrdelsmodell över social interaktion i den virtuella världen sker 

interaktionen genom antingen envägskommunikation eller tvåvägskommunikation, med hög 

eller låg mottagarkontroll. Genom denna modell söker vi samband med den 

observationsstudie vi utfört, samt genom analys av de svar vi fått från respondenterna. I vår 

användning utav denna modell är sändaren streamaren och mottagaren tittaren. 

McMillan (2002) menar att tvåvägskommunikationen innebär att interaktionen flyter 

fram och tillbaka mellan de deltagande användarna, och beskriver två typer av denna slags 

kommunikation: responsiv dialog och ömsesidigt samtal. Den responsiva dialogen inom 

användargenererad livestreaming på Twitch tydliggörs främst när en tittare väljer att följa, 

prenumerera eller donera till streamen, samt igenom utlottningar och tävlingar. Det är 

streamaren som innefattar den primära kontrollen över interaktionen då denne har 

möjliggjort för denna typ av interaktion. I förhållande till McMillan (2002) som menar att 

denna typ av kommunikation tar plats inom till exempel e-handel, där sändaren gör tjänster 

tillgängliga och mottagaren väljer typ av tjänst. Sändaren får i sin tur ett kvitto på ordern. På 

Twitch erhåller streamaren kvittot på denna typ av kommunikation genom att donatorn eller 

prenumeranten lyfts fram grafiskt för alla som tittar. Något som skiljer sig från modellen som 

vi observerat är att sändaren i princip vid varje donation, prenumeration, tävling eller tillfälle 

när någon väljer att följa streamen alltid ger kommunikation tillbaka till tittaren.   

Den andra delen av tvåvägskommunikationen i modellen är det ömsesidiga samtalet, som 

innefattar en hög mottagarkontroll av kommunikationsprocessen. På Twitch sker denna typ 

främst i chatten, och McMillan (2002) menar att det i chattrum blir omöjligt att särskilja 

sändaren från mottagaren. Alla tittare på Twitch har även möjligheten att ta emot och sända 

meddelanden, vilket är huvudregeln för denna typ av interaktion. Dock finns det en aspekt 

som vi fått genom analysen av observationerna, som innebär att streamaren utesluter vissa 

grupper av tittare och enbart tillåter prenumeranter att skriva i chatten. Detta kan 

streamaren dels göra för att nätgemenskapen sett till tittare har ökat vilket resulterat i att 

flödet av meddelanden blir för stort, eller för att göra chatten exklusiv. Oavsett anledning 

påverkas den sociala interaktionen och alla tittare ges inte möjligheten till att delta i 

kommunikationsprocessen som McMillan (2002) pekade på. Detta är ett exempel på 

växande nätgemenskapers påverkan berörande den sociala interaktionen. 

I modellen redogörs det även för envägskommunikationen som innefattar monolog och 

feedback. Primärt sett är den monologa kommunikationen en envägskommunikation med 

låg mottagarkontroll, där sändaren skapar och sprider ett innehåll för att locka till sig en 

publik, eller för att marknadsföra en produkt. Relaterat till den användargenererade 

livestreamingen på Twitch är det streamaren som försöker skapa en nätgemenskap genom 
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att interagera och underhålla sina tittare, där vi sett att stor uppmuntran riktas till tittarna 

för att stimulera tvåvägskommunikation i chatten.  

Envägskommunikation med hög mottagarkontroll sker även på Twitch. Tittarna kan, 

precis som vi gjorde i vår första kontakt med vissa respondenter, skicka privata meddelanden 

som kan liknas vid en mailfunktion. I samband med McMillans (2002) del av 

fyrdelsmodellen kallad feedback, har man som tittare kontroll över vad som skickas men det 

finns ingen garanti för att streamaren skall svara på feedbacken. Vi kan utläsa att tittare och 

streamare fortfarande inom denna typ av interaktion är väldigt skilda från varandra. I 

samband med observationerna och intervjuerna visade det sig även att de ömsesidiga 

samtalen under en stream med en större nätgemenskap går mer mot en 

envgäskommunikation i form utav feedback. Detta på grund av att fler frågor ställs och en del 

tittare lämnas utan respons och svar från både andra tittare, men främst av streamaren. 

Enligt McMillans (2002) fyrdelsmodell kan vi konstatera att den sociala interaktionen 

inom användargenererad livestreaming på Twitch inte är antingen eller. 

Envägskommunikationen verkar i relation med tvåvägskommunikationen där alla fyra delar 

går att finna.   

5.3 Växande nätgemenskapers påverkan på social interaktion 

Som vi nämnt tidigare är den sociala interaktionen inom användargenererad 

livestreaming på Twitch en betydande faktor för att plattformen nått den popularitet som den 

har idag.  Utifrån litteraturstudien, observationerna och intervjuerna har vi hittat samband 

som alla relaterar till att detta är viktigt, samtidigt som det finns en problematik angående 

den påverkan växande nätgemenskaper har på den sociala interaktionen. I och med växande 

nätgemenskaper går den sociala interaktionen mot en envägskommunikation med låg 

mottagarkontroll utifrån McMillas (2002) fyrdelsmodell. När den sociala interaktionen går 

mot denna typ av interaktion menar de respondenter som vi intervjuat att 

underhållningsvärdet minskar, samt att streamare får svårt att följa med i det ökade 

chattflödet. Vidare analys av svaren från intervjuerna visade att problematik som näthat kan 

förekomma vid växande nätgemenskaper. Detta kan leda till att en eller flera tittare påpekar 

allt ifrån utseende till hur streamaren spelar. Detta är det största problemet vi utläst av de 

svaren vi fått från intervjuerna, och ingen relaterad forskning till användargenererad 

livestreaming har tagit upp det som ett problem. Vidare innebär det att en interaktion med 

inslag av näthat sprider sig vidare till andra tittare och hatet inom nätgemenskapen på 

streamen blir än större. Den streamen som observerats i 4.1.3 har även haft problem med 

någonting som kallas för DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) enligt en respondent 

från intervjuundersökningen. Enligt hen, som är moderator på streamen, görs detta i syfte att 

enbart förstöra för streamaren. Detta innebär att stora mängder information skickas till 

streamaren som till slut inte har någon bandbredd kvar till att streama. I och med denna 

problematik i samband med växande nätgemenskaper utesluts den sociala interaktionen helt. 

Ytterliggare är den problematik som uppstår vid växande nätgemenskaper inom 

användargenererad livestreaming på Twitch kopplad till det faktum att den sociala 

interaktionen blir svår att upprätthålla. För en streamare kan detta leda till att tittare väljer 
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att byta stream då det inte finns möjlighet att besvara frågor, samt att 

tvåvägskommunikationen inte fungerar tittare emellan. När det är väldigt många tittare 

samtidigt som kontinuerligt interagerar med varandra kunde vi även förstå detta utifrån de 

observationer vi gjort. När det är väldigt många som interagerar finns alltid möjligheten att 

skicka privata meddelanden. Detta är dock något som hämmar tvåvägskommunikationen och 

tar bort den höga mottagarkontrollen för tittaren. Det blir inte lika spännande att skicka 

privata meddelanden och det är svårt att få respons, både från andra tittare samt streamare. 

Vi kan utifrån de resultat vi fått från observationsstudierna i samband med 

intervjuundersökningen se samband mellan växande nätgemenskapers påverkan på den 

sociala interaktionen inom användargenererad livestreaming på Twitch. Utifrån 

tillämpningen av McMillans (2002) modell ser vi att alla typer av social interaktion som 

presenteras i den även sker på Twitch.  
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel avser vi att besvara de frågeställningar som i början av uppsatsen 

redovisats. Detta görs i syfte att bevisa att växande nätgemenskaper är något som påverkar 

den sociala interaktionen inom användargenererad livestreaming på Twitch, samt för att 

skapa ökad förståelse för tittare och streamares syn på social interaktion.  

De intervjuer som realiserats visar att motivationen och synen hos både streamare och 

tittare inom användargenererad livestreaming på plattformen Twitch grundar sig i 

betydelsen av den sociala interaktionen. Även fast vissa tittare själva inte är där för att socialt 

interagera med andra, är ändå detta något som är relevant ur den bemärkelsen att 

streamandet på Twitch inte blir lika underhållande med avsaknad av social interaktion. För 

en streamare är den sociala interaktionen allt. Detta tydliggjordes även under de intervjuer vi 

gjort, där vi analyserat att en streamare som inte bryr sig eller interagerar med sina tittare 

sällan blir populär eller intressanta. Att kunna spela, samtidigt som man pratar med sina 

tittare påpekade en streamare är något hen strävar efter. Görs inte detta känner tittarna 

ingen gemenskap och skulle heller inte titta på streamen. Via analysen av våra observationer 

har vi även fått insikten att de tre streamarna, i den mån det är möjligt, svarar och 

interagerar med tittarna, för att tillfredsställa dessa. Utifrån våra observationer och 

intervjuer kan vi konstatera att den sociala interaktionen spelar en viktig roll, både för 

streamare samt tittare, och i samband med McMillans (2002) fyrvägsmodell har vi kommit 

fram till att interaktionen inte enbart är av en typ, utav alla fyra ingående delar.  Dock blir det 

med en nätgemenskap större till antal tittare, följare och prenumeranter, svårare för både 

streamare och tittare att interagera med varandra.  

En påverkning i och med växande nätgemenskaper inom användargenererad 

livestreaming på Twitch, är att den sociala interaktionen går från att vara en 

tvåvägskommunikation i form utav ömsesidiga samtal till att präglas mer av 

envägskommunikation. Det är denna påverkning som gör att tittare lämnas utan respons och 

kan tappa intresset för en specifik stream då interaktionen blir mer av typen feedback, där 

den höga mottagarkontrollen försvinner för tittaren. Detta gäller både för kommunikation 

mellan tittare och streamare, och för interaktion i chatten tittare sinsemellan. De 

meddelanden och frågor som i princip alltid besvaras i samband med stora nätgemenskaper 

kommer ifrån donationer från tittarna. Detta beror på det faktum att frågan visas grafiskt i 

realtid på streamen och inte i chattflödet, där meddelandet bara blir ett i mängden. Två 

respondenter har även belyst att det under en stream med en stor nätgemenskap kan 

förekomma näthat, vilket till stor del påverkar den sociala interaktionen negativt. Detta sker 

både mellan tittare emellan och mot streamare. Detta är något som moderatorer i chatten 

strävar efter att motverka, men som blir problematisk när en nätgemenskap växer i storlek, 

då det inte finns tillräckligt med moderator tillgängliga.  

För att uppfylla syftet med studien behövde vi svara på de frågeställningar som 

presenterades i inledningen av uppsatsen. Vi kan konstatera att den sociala interaktionen för 

tittare samt streamare är av stor betydelse för användargenererad livestreaming på Twitch, 
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och att den sociala interaktionen påverkas i och med växande nätgemenskaper. Som vi 

tidigare nämnt har Twitch ökat med ungefär 50 % sedan föregående år, vilket visar att 

användargenererad livestreaming är här för att stanna. Detta resultat anser vi kan ligga till 

grund för framtida forskning angående hur designen bör se ut för att bibehålla social 

interaktion inom användargenererad livestreaming när nätgemenskaper utifrån tittarantal 

växer. Dessutom anser vi att McMillans (2002) fyrdelsmodell inte kan appliceras inom all 

social interaktion. Det som ligger till grund för detta är att både envägskommunikation, samt 

tvåvägskommunikation verkar tillsammans på Twitch, medan modellen innebär att 

interaktionen sker genom en av dessa kommunikationstyper. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för intervjuer med streamare 
och tittare 

Intervjufrågor______________________ 

1. Inledande frågor 

 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad motiverar dig att titta på Twitch? 

Hur länge har du tittat på Twitch? 

Hur många tittare, följare samt subscribers innehar den stream du är mod för? 

Hur ofta brukar du titta på Twitch per vecka? 

Vilken typ av spel väljer du att titta på? 

Är antalet tittare viktigt när man väljer en stream att titta på tror du? Varför / Varför inte? 

 

2. Kärnfrågor 

2.1 Social interaktion 

 

I och med att den sociala interaktionen på Twitch verkar vara en viktig faktor, ser vi det relevant att 

både fråga tittare och streamare vad deras syn på denna aspekt är då det är dem som förstår sig på 

verkligheten.  

 

Vi har fått en uppfattning om att den sociala interaktionen är viktig, men hur viktig är den för en 

stream? 

Hur ser den sociala interaktionen ut under en stream och vilken typ av valmöjligheter finns för att föra 

en social interaktion mellan streamare och tittare? 

Är det viktigt med en social interaktion mellan streamare och tittare? – Varför / Varför inte? 

Hur ofta försöker en streamare besvara frågor som ställs och hur besvaras dessa frågor? 

Finns det några frågor som prioriteras? – Vilka och varför? (Till exempel via donationer eller chatt) 

Uppmuntrar streamaren till en högre grad av deltagande mellan tittarna och på vilket/vilka sätt? 

Är den sociala interaktionen en anledning till att du tittar och befinner dig på Twitch? - Varför – 

Varför inte? 

Vilka förbättringar skulle kunna göras utifrån ett designperspektiv med den sociala interaktionen för 

att bevara deltagande då tittarskalan växer på plattformen Twitch?  

Anser du att den sociala interaktionen på Twitch antingen är en tvåvägskommunikation eller en 

envägskommunikation? Och vilken typ mottagarkontroll är det, hög eller låg? Motivera ditt svar 

 

2.2 Nätgemenskaper 

 

Communitys/nätgemenskaper är något som bildas runt en stream och vi tänkte ställa några frågor 

utifrån det här perspektivet. Vi definierar en nätgemenskap utifrån en teori som innefattar fyra 

komponenter: medlemskap, inflytande, tillfredsställelse av behov och känslomässig samhörighet. 

 

Är det viktigt att man känner en gemenskap med andra tittare samt streamaren? – Varför / Varför 

inte? 

Vad anser du vara en stor samt liten nätgemenskap på en stream? 

Hur anser du att medlemskap definieras runt en stream? Är det via följare eller subscribers? 

Upplever du någon problematik med den sociala interaktionen när tittarantalet ökar? På vilka sätt? 

Försöker du uppmuntra till deltagande och social interaktion? På vilket/vilka sätt? 
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Finns det några tydliga skillnader mellan olika medlemmar inom en streams nätgemenskap på 

Twitch? (Roller) 

Kan man som tittare till en stream ha inflytande över innehållet? Är möjligheten till inflytande något 

som känns viktigt? Vad kan man som tittare påverka? 

Är det viktigt för gemenskapskänslan på en stream att ens behov som tittare/streamare tillfredsställs 

tror du? Vilka behov är i så fall viktiga för dig? 

Är en känslomässig samhörighet någonting som skapas inom en nätgemenskap för en stream? Och 

hur skapas då den känslomässiga samhörigheten? 

 


