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Abstract 
Participatory culture inside a filter bubble – A content analysis of the network society 
Twitch.tv’s external communication. 
The aim of this essay was to study how user-generated content is being used and how it is 
presented by Twitch Interactive, Inc. in its external communication, more specifically how 
the discourse of this content is shaped on Twitter. To gather the information needed a 
quantity based content analysis was made, ranging from 1-31st of October 2015. From this 
data patterns where detected and a discourse analysis based on Berglez version of van Dijks 
model was conducted on six of the Twitter posts that followed said pattern. This was done to 
answer how the discourse was shaped and what the consequences could be of using such a 
pattern. Analyzing the results was done using theory from strategic marketing researchers 
such as Larsåke Larsson, Lars Palm, Ulf Dahlqvist and Magnus Linde. Furthermore theorist 
like Gripsrud, Pariser, Lindgren, Jenkins, Ford and Green were used to describe and analyze 
the field of culture, more specifically participatory and popular culture. 
The conclusion of the study was that Twitch representation of user-generated material and 
the culture it represents was unjustified and could be seen as a filter bubble. The results 
showed that the majority of content was young white male gamers where as other research on 
the field of gaming culture shows a more equal split between genders. The individuals that 
where represented in the content could be seen as objects of admiration and association. 
Discussion led to the belief that Twitch may not possess the power to change to discourse due 
to the strong economic need of the consumers. This need was concluded to arise from the fact 
that the platform and its culture is much like participatory culture and where this culture has 
been taken to a commercial level.  
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1 Inledning 
”Gamers are social. Video is their language. Twitch is their platform.” – Twitch Interactive 
Twitch Interactive, eller Twitch.tv, slog upp portarna till Internet 2011 och uppnår idag över 
100 miljoner unika tittare per månad.  Tjänsten är en social medieplattform som är öppen för 
alla att livesända sitt tv-spelande på. Med ansvaret för en egen individuell kanal och god 
interaktion med tittarna har vem som helst möjlighet att skapa en underhållande och 
profiterande show. Något som hela 1,7+ miljoner sändare försöker med idag, allt från stora 
organisationer till privatpersoner. Twitch menar själva på att de har blivit ledande som social 
videoplattform och nätcommunity för tv-spelare, ”gamers”. Twitch skulle därför kunna ses 
som en stark drivkraft inom spelkulturen. (Twitch About 2015) 
Det Twitch har blivit liknar något som Henry Jenkins skriver om, deltagandekultur. Han 
skriver om ett landskap där både konsumenter och producenter är en del av och interagerar 
med varandra enligt, fortfarande, odefinierade regler (Jenkins 2012: 15). Twitch och 
användarna kan alltså ses som en slags kollektiv intelligens. Men Jenkins menar dock på att i 
många fall ser medieföretagen på deltagandet som något som går att styra medan deltagarna 
vill delta på sina egna villkor (Jenkins 2012: 15).  
Ett annat begrepp som kan nämnas i samband med ett medium som Twitch är ”Filter 
Bubble” som Eli Pariser skriver om i sin bok ”The Filter Bubble, What the Internet is Hiding 
from You”. ”Filter Bubble” innebär i korthet att det som användare ser framför sig på internet 
är en egen liten bubbla. En bubbla med resultat anpassat utifrån användarens individuella 
preferenser.  
Det styrande beteendet inom deltagarkulturer tillsammans med begreppet ”Filter bubble” 
skapar en intressant situation. Med det enorma medieutbudet som nu finns på Twitch 
hemsida faller det sig naturligt att det blir någon typ av filtrering innan materialet når ut till 
den stora tittarskaran och kan därav ses som ett verktyg för att styra publiken. 
En plats där Twitch når ut till många och dessutom aktivt bestämmer vad som ska synas är 
på det sociala mediet Twitter. Här når företaget ut till spelkulturen utanför sina egna ramar, 
till en följarbas på över 3 miljoner användare. Här svarar Twitch bland annat på frågor, 
skickar ut information om plattformen och rekommenderar användargenererat material 
(Twitch Twitter 2015). Detta användargenererade material har då passerat ett, för 
utomstående, odefinierat filter och skapar då frågan; vilken representation av spelkulturen är 
detta? Precis som Stuart Hall skriver så handlar representation om delade värderingar och 
sker i olika former, allt från text till ljud till bilder och video och simpla symboler (Hall 1997). 
Är denna representation som Twitch gör en bra värdering av spelkulturen? 
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Om video är ett språk, är då Twitch medvetna om vilket ”språk” de själva brukar när de 
lägger upp användargenererat material på sociala medier? 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur användargenererat material används och ser ut 
i Twitch Interactive, Inc. externa kommunikation, mer specifikt hur den är diskursivt 
formerad på Twitter. 

 Vilka mönster går att identifiera i företagets kommunikation på Twitter? 
 Vilka aktörer förekommer och vilka roller får de i kommunikationen? 
 Vilka sociokulturella aspekter kan marknadskommunikationen sägas vara en del av? 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel ämnar att skapa en bakgrund till de ämnen som berörs i studien. Genom att 
skapa en förståelse för livesändning, det sociala mediet Twitter och Twitch ska det bli lättare 
som läsare att ta till sig uppsatsen och dess syfte. 

2.1 Live streaming 
Streaming (engelska), definieras av National Encyklopedin som direktuppspelning, 
strömning, strömmande överföring, i datorsammanhang distribution av datafiler med ljud, 
bild och video för direkt uppspelning i dator eller mobiltelefon (b 2015). Streaming är alltså 
ett sätt att t.ex. se på filmer över internet när som helst. Ett välbekant exempel på detta, för 
många, är plattformarna Youtube och Netflix där du som användare kan strömma uppladdat 
material till valfri enhet.  
Personer som laddar upp material på exempelvis Youtube definieras av National 
Encyklopedin som ”streamare” (av engelska stream ”strömma”), person som driver 
mediekanal med innehåll som strömmas till publiken över internet (a 2015).  
En vidare utveckling av detta strömmande, eller sändande, är så kallad “live streaming”. 
Alltså, fortfarande strömmande av material över internet men en sändning som sker live, i 
nuet, och kan ses direkt i realtid. 
I den aktuella studien benämns ”streamer” som ”sändare” och ”live streaming” som ”live-
sändning” eller ”sändning”. 

2.2 Sociala medier och Twitter 
National Encyklopedin definierar sociala medier som ett samlingsnamn på 
kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 
genom exempelvis text, bild eller ljud (c 2015). Vanliga exempel på detta är Facebook, 
Instagram och Twitter men även plattformar som Wikipedia och Kik messenger ingår 
(Skolverket SM 2015).  
Användandet av sociala medier har vuxit fram de senaste åren och vilket troligen beror på 
användandet av smarta mobiler och appar. Gemensamt för dessa plattformar är att dialog 
och möten står i centrum samt att alla har möjlighet att synas. (Skolverket SM 2015) 
Det sociala mediet som står i centrum för denna studie är Twitter.  Twitter är en plattform 
där du som användare har en egen profil och kan följa andra användare. På detta vis bygger 
användare upp ett nätverk av människor och ämnen de intresserar sig för och får då ett flöde 
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av meddelanden på sin profilsida. De som använder Twitter är både privatpersoner och 
företagare. (Skolverket Twitter 2015) 
De meddelanden, eller Tweet, som skrivs får max vara 140 karaktärer långa och kan 
innehålla bilder eller videos. Genom användandet av så kallade ’hashtags’ (#) går det att 
tagga ämnen, exempelvis #västmanlandsskogsbrand. Det ämnet är sedan sökbart och alla 
inlägg som innehåller den hashtagen kommer att komma fram. Det går även att tagga 
specifika användare genom att använda @ symbolen istället. De inlägg som läggs ut kan i sin 
tur bli ompublicerade (retweet) av andra användare för ökad spridning. Det går även att 
svara på ett specifikt inlägg (reply). (Skolverket Twitter 2015) 
Data insamlad från Twitter Company 2015: 

 320 miljoner användare per månad 
 1 miljard unika besök per månad 
 80 procent av användarna via mobila enheter 

2.3 Twitch 
Twitch Interactive, Inc. även kallad Twitch.tv eller Twitch grundandes i juni 2011 och är, 
enligt dem själva, världens ledande sociala videoplattform och community (nätsamhälle) för 
gamers (spelare) (Twitch About 2015). Twitch är alltså ett socialt medie för människor som 
har ett intresse för spel och man kan där titta på sändare och interagera med andra åskådare 
via chattrum. Typ av sändare varierar mellan amatörmässiga privatpersoner till stora företag 
inom spelindustrin och turneringar. Så länge sändningen har ett spelinnehåll och följer ett 
etiskt regelverk så har sändare full kontroll över medieinnehållet.  Ett medieinnehåll som i 
många fall består av en fullbild på det aktuella spelet och en liten strömmad bild på sändaren. 
På detta vis ser åskådaren vad som händer i spelet och får en närhet till sändaren.  
Genom det chattrum som följer med den specifika sändningen kan publiken interagera med 
sändaren. Sändaren kan välja att svara via chatten eller, enkelt, tala rakt ut. På så vis blir 
varje kanal ett eget litet community. 
Alla sändare erhåller en egen kanal som tittare kan följa och lägga till i en bevakningslista 
som de når via sitt privata konto. Via denna lista kan följarna ha koll på när deras 
favoritsändare kommer online, startar sändningen. Vidare kan tittare prenumerera på 
favoritkanalen/sändaren för att visa sitt stöd och erhålla vissa fördelar så som speciella 
emoticons och slippa reklamavbrott genom att betala en avgift på 4,99USD. Denna summa 
delas av sändaren och Twitch. Med hjälp av prenumerationsavgifter och reklamklipp kan 
sändare och Twitch tjäna en ansenlig summa pengar. Sändare kan även tjäna pengar 
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oavkortat genom donationer från tittare via paypal. För att erhålla möjlighet att få 
prenumeranter måste sändare uppnå vissa kriterier och ingår då i Twitch Partner Program. 
Data insamlad från Twitch.tv About 2015: 

 100+ miljoner unika användare per månad 
 1,7+ miljoner sändare per månad 
 12 000+ medlemmar i Twitch Partner Program 
 106 minuters användande per person per dag 
 2+ miljoner, toppnoterat, antal användare på tjänsten samtidigt. 

 
Informationen under denna rubrik är insamlad från Twitch.tv/p/about samt från 
författarens egna erfarenheter av tjänsten. 
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3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras forskning som är relevant för denna studie på så vis att de ger data och 
slutsatser som är till hjälp för analysen. Forskningen är indelad i kategorier som visar på 
vilket fokus resultaten har och inom vilket område de ger stöd för denna uppsats.  
Samtliga titlar går att återfinna i källförteckningen. 

3.1 Statistik 
“Essential Facts About the Computer and Video Game Industry” är en årlig rapport från 
organisationen Entertainment Software Association som presenterar statistik från 
spelindustrin. Organisationen är ett samarbete mellan flera stora aktörer på marknaden, 
exempelvis Nintendo, Sony, Microsoft, Activision Blizzard med flera och erbjuder diverse 
tjänster för att stödja denna industri.  
Rapporten innehåller statistik så som genus, ålder, mest sålda spel, populära genrer, 
påverkan på samhälle och beteende hos personer som spelar spel. För denna uppsats är data 
om genus och popularitet av störst intresse. Viktigt att notera, rapporten är baserad på den 
amerikanska marknaden. (Entertainment Software Association 2015) 
Exempelvis visar rapporten på att det finns en jämn fördelning mellan spelare i olika 
åldersgrupper (under 18 har lika många spelare som 50 plus), att 44 procent respektive 56 
procent av spelarna är kvinna eller man. Statistik kring spel visar på att de tre mest sålda 
spelen under 2014 var Call of Duty, Madden NFL och Destiny.  

3.2 Twitch 
Denna kategori hjälper uppsatsen med att beskriva den kultur som finns på Twitch.tv och ger 
data som stärker analysen och den slutliga diskussionen. 

 You pay I play: Microdonationer kring Twitch.tv med fokus på tittarna 
Studiens syfte var att öka föreståelsen kring microdonationer på framför allt Twitch. 
Författarna ville ta reda på varför tittare donerar pengar till människor som livesänder på 
Twitch. Data samlades in med hjälp av en enkät med frågor om tittarnas donationsvanor. 
Resultatet gav svar på bland annat ålder, hur ofta hen tittar och om man har donerat, men 
framför allt; vad som motiverar en att donera. (Andersson, Szanto 2015) 
Svaren om motivationsfaktorer (spel, underhållande sändare, utbildande, förhandstitt m.m.) 
kan ge stöd åt den diskussion som sker i denna uppsats, mer specifikt om det material som 
får utrymme på Twitter. Szanto och Andersson kom bland annat fram till att de mest 
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populära kategorierna att se på är innehåll med e-sport eller e-sportare där tittarna vill se 
populära spel samtidigt som de lär sig något.  

 Twitch, a Breath of Fresh Air?: An Analysis of Sexism on Twitch.tv 
Denna studie hade som syfte att undersöka sexistiskt beteende på Twitch. För att göra detta 
analyserades 30000 rader text i sex olika chatrum, tre kvinnliga sändares och tre manliga 
sändares. Studien kom fram till att Twitch chattkultur färgades av sexistiska ideér, riktade 
mot både män och kvinnor. Däremot var kvinnor mer utsatta. (Alklid 2015) 
Det resultat och den diskussion författaren för om sexism och speciellt mot kvinnor ger den 
aktuella uppsatsen goda insikter i kulturen på själva plattformen Twitch.tv. Dessa insikter 
kommer i sin tur att användas för att skildra den representation Twitch gör på Twitter. Alklid 
kommer fram till att det finns en överhängande sexistisk syn i chattrummen och på 
plattformen som skapat en kultur där det är svårare för kvinnor att bli framgångsrika.  

3.3 Spelkultur 
Undersökningar i denna kategori hjälper till att ge svar på hur spelkulturen ser ut för 
människor med olika bakgrund och identitet.  

 Spelare som råkar vara kvinnor: Öppningar och begränsningar i genus, 
sexualitet och spelarnätverk i World of Warcraft 

Denna studie syftar till att undersöka relationen mellan spelare och spelsystem med avseende 
på genus. Studien skedde i spelet World of Warcraft på ett antal spelare som skiljer sig från 
normen. Författaren sökte svar på frågor om genusordning, karaktärsskapande och 
spelarfokus. Insamlandet av data var tredelad; semiotisk analys, deltagande observation och 
intervjuer. Studiens slutsatser berörde en heteronormativ värld där det manliga könet tar och 
får mest plats. (Szabo 2008)  
Denna uppsats kommer hjälpa att studera kvinnlig representation på Twitch Twitter då den 
ger en bra insikt i hur kvinnor spelar spel. Szabos resultat visar på att kvinnor förminskar sig 
själva och håller sig undan debatter. Vidare visar hon på att det finns kvinnlig representation 
i många olika former men detta sker inte på samma villkor som för män. 

 Dude, you just got killed by a girl! en undersökning om varför inte tjejer 
nått toppen inom Counter Strike 

Denna mindre studies syfte var att granska varför inte kvinnor nått toppen inom spelet 
Counter Strike; vem eller vad hindrar tjejer från att nå toppen? För att ge svar på detta 
utfördes sju stycken intervjuer med kvinnliga Counter Strike-spelare och en med en manlig 



 

11 
 

ägare av ett internet café. Författaren kom fram till att det beror mest på det sociala, att 
kvinnor trivs bättre med andra kvinnor där jargongen inte är lika isolerande. Vidare ansåg 
författaren att flera kvinnliga turneringar är rätt riktning för sporten och kvinnors utveckling. 
(Magnusson 2005) 
Uppsatsen ger intressanta svar om kvinnors utrymme inom e-sport och kan därav ge viktiga 
punkter till diskussionen i denna uppsats om det utrymme kvinnor får på Twitter och i vilka 
sammanhang. Magnusson  

 Do you identify as a gamer? Gender, race, sexuality, and gamer identity 
Denna undersökning hade som syfte att titta på vilka människor som identifierar sig som 
”gamer”, vad är en ”gamer”? Vidare problematiserade studien användandet av 
målgruppsinriktad reklam inom spelindustrin där specifika spel får etiketter som ”tjejspel” 
och ”för gamers”, hur påverkar detta spelandet för individer som identifierar sig med 
etiketten samt för de som inte gör det. Författaren diskuterar även utrymmet karaktärer får i 
spel som inte är norm; sexualitet, etnicitet med fler. Data samlades in via intervjuer med 
människor med olika bakgrund. (Shaw 2011) 
Studien problematiserar flera av de aspekter som berörs i denna uppsats, så som 
marknadsföring och bakgrunder inom spelkultur. Problematiseringarna lägger en bra grund 
för diskussion om Twitch representation av spelkultur på Twitter. Shaw menar på att 
marknaden inte bör tillskriva konsumenterna attribut utan att konsumenterna själva ska få 
välja hur de identifierar sig med spelande. Resultaten i studien visade på att kvinnor 
distanserar sig mer från spelprodukter som utgör sig för att vara gjorda för kvinnor. Vidare 
anser hon att marknaden i Europa och Amerika konstruerats som primärt en ung, 
heterosexuell, vit och manlig marknad. 

3.4 Sociala medier 
Denna kategori hjälper till att beskriva och identifiera hur organisationer för sig på sociala 
medier och vad som gör att viss information får större spridning. 

 Marknadsföring av organisationer i sociala medier 
Denna studies syfte var att studera strategier för sociala medier och utifrån dessa 
tillsammans med en empirisk studie ge råd för användande av sociala medier ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Författaren studerade fyra organisationers Facebook, Twitter 
och Instagram samt intervjuade två personer och skickade ut två enkätundersökningar. 
(Nordström 2015) 
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Studien ger en röd tråd för hur företag använder sociala medier vilket då kan jämföras med 
Twitch sociala medieanvändning. Vidare ger studien råd om hur företag ska interagera med 
konsumenter, något som är intressant att ställa bredvid Twitch användande av 
användargenererat material. Han menar på att företag måste upprätthålla en röd tråd och ha 
ett definierat syfte med sin marknadsföring för att lyckas. På Twitter anser han att 
meddelanden ska hållas korta och förståeliga samtidigt som de ligger i linje med företagets 
syfte. På så vis går det att hålla en representation som inte är felaktig. 

 Virala nyheter: Hur nyheter sprids och bemöts i sociala medier 
Studiens syfte var att beskriva och jämföra vilka nyheter som sprids i sociala medier 
(Facebook och Twitter) samt undersöka de psykologiska orsakerna till varför de sprids 
vidare. Under två månaders period 2014 undersöktes artiklar från de 12 största svenska 
nyhetssajterna hur de spred på Facebook och Twitter med hjälp av en kvantitativ 
innehållsanalys. Vidare utfördes två oberoende experiment där effekten av kritik på nyheter i 
Twittermeddelanden samt effekten av antalet retweets på fortsatt vidarespridning 
undersöktes. En del av slutsatsen var att användarna kan påverka hur trovärdiga 
nyheterna/inläggen uppfattas och vad som sprids vidare vilket skapar så kallade ”filter 
bubbles”. (Dahlgren 2014) 
Den diskussion författaren för om spridning och trovärdighet som skapar ”filter bubbles” 
ligger i linje med den problematisering denna uppsats gör om Twitch. Bland annat kan de 
psykologiska faktorer resultatet medför ge förklaringar till den spridning av 
användargenererat material Twitch gör på Twitter.  

 Att bygga kundengagemang och relationer i sociala medier: En 
kvalitativ studie av organisationers strategiska kommunikation 

Denna undersökning hade som syfte att hur organisationer använder sociala medier för att 
bygga kundengagemang och kundrelationer. För att svara på detta utförde man intervjuer 
och netnografiska observationer. Studien kommer fram till bland annat att organisationer 
måste forma sitt budskap efter konsumenternas villkor och att även den dialog som finns 
sker på konsumenternas villkor. Det handlar alltså om en process där företagare måste lära 
sig och studera hur konsumenterna vill bli kommunicerade med. I slutändan måste dem 
skapa en lojalitet hos konsumentera mot företaget som gör att de blir återkommande kunder. 
(Iacovoni, Åhré 2015) 
Studien ger goda resultat att använda i analysen av Twitch aktivitet på Twitter. Hur deras 
inlägg följer studiens riktlinjer och blir en del av att skapa kundengagemang. 
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4 Teori 
Nedanstående teorier ska förklara och svara på de frågeställningar studien har. För att svara 
på mönster och roller används teorier inom strategiskt marknadskommunikation och 
informationsflöde (Spridbar media, Filterbubblan) samt identifikation. Detta kompletteras 
med begrepp och definitioner från deltagar- och populärkultur som även ska svara på frågan 
om sociokulturella aspekter. 

4.1 Strategisk marknadskommunikation 
Dessa teorier ska hjälpa studien med att förstå och analysera Twitch inlägg ur ett strategiskt 
perspektiv. Mer specifikt handlar teorierna om strategiskt kommunikation, den typ av 
kommunikation som förs för att nå övergripande mål inom en organisation.  

 Budskapet 
Larsåke Larsson menar på att budskapet är kärnan i all kommunikation och att det är genom 
ett bra budskap en kommunikatör kan intressera en publik. Detta menar han gäller även fast 
mediets karaktär och form fått allt större betydelse för genomslagskraften alltså genom bild 
och elektronikteknikens utveckling. Vidare skriver han att budskapet och dess utformning är 
en följd av organisationens val av strategi (Larsson 2008: 185).  
Den reklaminriktade modellen är en budskapsstrategi som utgår ifrån mottagarnas beteende 
och motivation. Med motivation menas en sammanvägning av förväntat intresse och 
kunskap. Inom denna modell finns det rationell, känslomässig, repetitiv och social strategi. 
Typiskt för den rationella strategin är att den används i business-to-business, 
kommunikation mellan företag där motivationen är hög och beteendet är genomtänkt. Den 
känslomässiga strategin används vanligtvis vid marknadsföring av konsumentprodukter eller 
sociala och idébärande organisationer. Brev från livsmedels- och bensinbolagskedjor följer en 
repetitiv strategi där det finns låg motivation men ett rationellt beteende. Strategin 
förutsätter ett enhetligt budskap med enhetlig utformning. Den sista strategin inom den 
reklaminriktade modellen är den sociala formen. Denna strategi har blivit mer vanlig mot 
ungdomar där budskapet är att konsumenten ska köpa en produkt för att känna tillhörighet 
till en grupp. (Larsson 2008: 185)  
Modellen kan användas på så vis att den förklarar vilken typ av budskap informationen ska 
innehålla i förhållande till ämnet svårighetsgrad och målgruppens bemötande. Har 
organisationen valt en rationell strategi bör informationen vara djupare och innehålla 
argument i form av text och siffror. Den sociala strategin däremot bör utgå ifrån bilder och 
musik med grunda argument. (Larsson 2008: 188)  
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Vanligtvis är budskap i den kommersiella sektorn skrivna stringent och lockande medan 
information i offentlig sektor oftast är utförligare och mer nyanserade (Larsson 2008: 188). 
Gemensamt är dock att budskapet måste skapa hög uppmärksamhet (Larsson 2008: 189). 
Lars Palm är inne på samma spår som Larsson där han menar på att för att ett budskap ska 
nå fram måste målgruppen vara intresserad av ämnet. För att hjälpa budskapet att nå fram 
skriver Palm om några övergripande faktorer. Om ny information bäddas in i känd 
information som mottagaren har en närhet till ökar sannolikheten att mottagaren tar åt sig 
av budskapet. Ännu lättare blir det om budskapet kan sänder i forma av en berättelse för att 
behålla målgruppens intresse. Berättelsens förlopp ska innehålla något som ställs mot något 
annat, gott mot ont, teori mot praktik. (Palm 2006: 59-62) 
Dahlqvist och Linde spinner vidare på dessa teorier och menar på att kommunikation 
handlar om vad man inte säger, det som mottagaren redan vet eller kan tolka. I de flesta fall 
vill personer få så mycket som möjligt för sina pengar men med kommunikation gäller 
motsatsen, det vill säga att ju kortare och mer begripligt desto högre värde har budskapet. 
(Dahlqvist, Linde 2012: 126) 

 Positioneringsstrategi 
Enligt Dahlqvist och Linde finns det fyra typer av kommunikation inom positionering: 
positiv och negativ kommunikation samt förändrings- och trianguleringskommunikation. 
Förändringskommunikation utgår ifrån det verksamheten är dålig på och därifrån försöker 
visa på organisationens vilja att förändras och förbättras. Däremot så utgår negativ 
kommunikation ifrån konkurrenters svaga sidor för att framstå som lite bättre. Positiv 
kommunikation innebär istället att företaget lyfter fram sina starka sidor och är också den 
vanligaste strategin. Den sista varianten, trianguleringskommunikation, innebär att 
organisationen ”stjäl” konkurrenternas styrkor och kommunicerar dessa som sina egna vilket 
är vanligt inom politik. (Dahlqvist, Linde 2012: 94-96) 
Ries och Trouts definition av positionering beskriver ett begrepp som visar på ”den önskade 
och verkliga ställningen på en marknad eller i samhället” (Ries, Trout 2001). Det är även 
definitionen Larsson utgår ifrån och förklarar det som att en organisation vill få en position i 
intressenternas medvetande och skapa ett förhållande till andra organisationer. Positionering 
kan alltså användas som en metod där organisationens informations- och reklamflöde riktas 
mot en viss position och på så vis tar en viss plats i målgruppens medvetande. Denna position 
ska utgå ifrån och ta hänsyn till organisationens styrkor och svagheter såväl som 
konkurrentens. (Larsson 2008: 18) 
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 Kommunikationsstrategi 
Utöver den reklaminriktade modellen för budskap beskriver Larsson två grundstrategier för 
kommunikation. Den första är en inifrånstrategi som innebär att organisationen utgår ifrån 
sina egna villkor och sprider information utifrån det. Den andra är en utifrånstrategi som 
istället innebär att organisationen utgår ifrån målgruppen och presenterar information när 
de behöver den (Larsson 2008: 169). Utifrånstrategin är vanligast inom service där företag 
erbjuder stödfunktioner, söksystem och rådgivning (Larsson 2008: 178). Inifrånstrategin i 
sin tur kan delas upp i två delar: påverkan och övertalning samt intresseskapande strategier. 
Det saknas en klar definition för påverkan och övertalning men används oftast i 
påtryckningar eller gratiserbjudanden (Larsson 2008: 171). Däremot så tar en 
intresseskapande strategi större hänsyn till mottagarna där begrepp som relevans, behov, 
uppmärksamhetsgrad och medievana anpassas efter målgruppen (Larsson 2008: 176).  
Dahlqvist och Linde bygger vidare på vad Larsson beskriver som, under rubrik 4.1.1, den 
reklaminriktade modellen. Där budskapets utformning utgår ifrån mottagarens motivation 
och beteende där dessa attribut kan vara låg eller hög respektive resonerande eller intuitiv. 
Precis som Larsson beskriver går det sedan att ta beslut om strategin ska vara känslomässig, 
rationell, social eller benchmarking anpassad. För att någon av dessa strategier ska ge full 
effekt måste verksamheten redan finnas i mottagarens medvetande. Om så inte är fallet 
används en femte strategi, nollmotivationsstrategin. (Dahlqvist, Linde 2012: 71-73) 
För att skapa uppmärksamhet hos målgruppen används nollmotivationsstrategin. För att ta 
sig igenom den process som krävs för att bli varsebliven gäller det att ha särskiljningsgrad i 
mediebruset. Den känslomässiga strategin kräver att målgruppen har hög motivation och ett 
intuitivt agerande vid kommunikationsögonblicket det vill säga när mottagaren ser 
annonsen. När mottagaren har en hög motivation och ett resonerande agerande används en 
rationell strategi där annonseringen är detaljrik och faktabaserad. Vidare används social 
strategi mot målgrupper som har en låg motivation och ett intuitivt agerande där annonsen 
lockar mottagare genom att skapa en slags gemenskap och livsstil. Slutligen används 
benchmarkingstrategin där målgruppen har låg motivation och ett resonerande beteende. 
Här jämförs snabba fakta; billigast, smalast, snabbast et cetera. (Dahlqvist, Linde 2012: 85-
93) 

4.2 Kritisk diskursanalys 
Begreppet diskurs är något som är svårt att definiera menar Winter Jørgensen och Phillips 
men att det rymmer oftast en eller flera idéer om att språket är strukturerat enligt olika 
mönster. Dessa mönster följer vi i olika sociala sammanhang. Exempel på sådana 
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sammanhang kan vara en medicinsk eller politisk diskurs. En analys av dessa mönster 
innebär en så kallad diskursanalys. (Winter Jørgensen, Phillips 1999:7) 
Berglez skriver att nyhets- eller lagtexter är exempel på diskurs där texter är inbäddade i 
olika och osynliga strukturer i samhället. Med en kritisk diskursanalys går det att se om dessa 
texter innehåller ett specifikt intresse eller agenda (Berglez 2010: 265-266). I detta fall tolkas 
texter, enligt Fairclough, som medier och journalistik men även som sociala handlingar som 
påverkar samhället (2003: 21). 

4.3 Deltagar- och populärkultur 
Henry Jenkins skriver i sin bok ”Convergence Culture” om de två begreppen konvergens- och 
deltagarkultur. Med konvergenskultur menas det flöde av innehåll som sker över olika 
medieplattformar, samarbetet mellan olika medieindustrier och det migrerande beteendet 
hos publiken som innebär den vilja de har att söka sig till specifik underhållning (Jenkins 
2008: 2). Det här flödet av medieinnehåll mellan olika plattformar är mycket beroende av 
konsumenternas aktiva deltagande (Jenkins 2008: 3). Att konvergens inte bara handlar om 
den teknologiska processen som drar samman olika medier utan ska ses som ett kulturellt 
skifte där åskådarna uppmanas söka upp nytt innehåll på olika platser. 
Den här typen av deltagandekultur innebär att vi istället för att tala om producenter och 
konsumenter som olika roller bör se på dem som deltagare som interagerar med varandra 
enligt en ny typ av regler.  Regler som inte är helt tydliga, i en miljö där alla deltagare inte har 
samma värde. Med det menar Jenkins att företag och individer med position inom media har 
möjlighet att utöva mer makt än en enskild individ och att vissa konsumenter har större 
möjlighet att delta i denna kultur (2008: 3). 
Populärkultur är ett begrepp som Tony Bennet (1980) beskriver som värdelöst då det är 
förvirrande och innehåller motsägande innebörder som i många fall kan leda till dåliga och 
svårtolkade analyser. Anledningen till det sägs vara att begreppet får olika innebörd beroende 
på i vilket sammanhang det omnämns och dess relation till andra kulturbegrepp så som 
exempelvis fin- och fulkultur. Detta gör att analyser får olika distinktioner som i slutändan 
inte går ihop med varandra. Finkultur har historiskt sett fungerat som referensram åt 
begreppet men Bennet menar om vi ska begränsa oss till det kan vi lika gärna hitta ett nytt 
begrepp.  
Simon Lindgren (2009) har i sin bok ”Populärkultur” försökt att definiera begreppet och tar 
upp fyra kategorier på vad kulturen innebär. Den första kategorin påstår att populärkultur är 
kultur som många uppskattar. Det här innebär att den typen av kultur som många människor 
konsumerar är populärkultur. Exempel på det är tv-program och biofilmer som gjort succé. 
Lindgren förklarar dock att utgå endast ifrån kvantitet skapar problem då en sådan typ av 
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kultur i de flesta fall styrs av att det är kommersiella produkter. Det blir en marknad som 
styrs ekonomiskt där kulturprodukter produceras och konsumeras vilket skulle göra dem till 
populärkultur (2009: 33).  
Den andra kategorin räknar in kvalitet i ekvationen. Här utgår man ifrån finkulturen och 
menar på att populärkultur är den undermåliga andra klassens kultur och konsumeras av 
dem som inte har förmågan att förstå sig på finkultur. Det här synsättet bygger på att en viss 
typ av människor kan värdera kulturella uttryck som bättre eller sämre. De två största 
problemen Lindgren beskriver är att en sådan kategorisering kräver att gränsen mellan den 
legitima överklassmaken och populärkultur är tydlig och kan identifieras. Men så är inte 
fallet, faktum är att den gränsen är svår att fastställa och de kulturella kategorier som finns 
blir mer och mer uppluckrade. Det andra problemet är att det vi i många fall kallar 
populärkultur tar den största platsen i dagens samhälle. Lindgren menar på att vad vi ser 
som finkultur idag har marginaliserats och inte har samma förtryckande kraft. (Lindgren 
2009: 34-38) 
Den tredje kategorin liknar det kvantitativa synsättet på det vis att den menar på att 
populärkultur är masskultur. Synsättet uppstod under 1980-talet i samband med 
industrialiseringen och urbaniseringen av västvärlden. Här massproducerades kultur för 
masskonsumtion där publiken sades blir normlösa, isolerade och alienerade. Denna typ av 
kultur utgjorde ett hot mot de högre samhällsklasserna och behövde stoppas. Problematiken 
med detta var dock att utgick ifrån att publiken föredrar låg kultur och inte förstod bättre. 
Vidare antog den att det finns en distinkt skillnad mellan låg och hög kultur vilket inte 
uppskattades. (Lindgren 2009: 39-43) 
Den sista och fjärde kategorin utgår ifrån att populärkultur är folkkultur, den görs av folket 
för folket. Det här synsättet motsätter sig alltså att kulturen skulle vara kontrollerad och 
komma från övre hierarkier. Detta folkkulturperspektiv menar på att kulturen är skapad eller 
initierad av dem som ska använda den. Denna definition myntades av Storey (1997: 12f) där 
han dock menar på att individer som ses som oberoende av det ekonomiska systemet inte har 
möjlighet att skapa något som får en sådan spridning att det anses vara populärkultur. I 
slutändan måste det som anses vara populärkultur spridas via kommersiella medel. Lindgren 
menar på att det är svårt att dra en gräns mellan kommersiell exploatering och kreativitet 
samt originalitet även om dessa anses vara motpoler i de flesta subkulturer. (Lindgren 2009: 
43-45) 

4.4 Identifikation 
Jostein Gripsrud (2002) tar upp begreppet identifikation. Begreppet innebär att ”bli ett med” 
eller ”bli lik” något annat men ändrar form beroende på förhållanden. Som exempel tar han 
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upp en idrottshjälte, en person som vi medvetet önskar bli som eller ta efter vissa drag som 
uthållighet eller attityder. Men det är inte alltid detta sker medvetet, oftast sker det 
omedvetet och handlar till exempel om den identifikation vi har till våra föräldrar. 
Ungdomars förhållande till kändisar kan ses som en blandning av omedvetna och medvetna 
val.  
Gripsrud utgår ifrån Hans Robert Jauss (1977) när han skriver om olika typer av 
identifikation med personer i estetiska sammanhang. Associativ identifikation innebär att vi 
mer eller mindre anammar ett kollektiv som vid festivaler eller idrottsmatcher. En admirativ 
identifikation syftar till den inlevelse vi får till en hjältefigur som är bättre än oss, detta gäller 
både gudomliga gestalter och vanliga superhjältar. Den sympatiska formen av identifikation 
är vanligast vid realistiska fiktioner, biografier eller hjälteavbildningar där de liknar oss så 
pass mycket att vi upplever känslorna som våra egna. Den andra sidan av myntet är den 
katartiska identifikationen där hjälten fortfarande liknas oss men har en avgörande brist eller 
svaghet som leder till dess undergång. Slutligen finns det ironisk identifikation där 
handlingen bjuder in till identifikation men konstant bryter denna koppling genom att 
framställa den som absurd eller outhärdlig. (Gripsrud 2002: 32-33) 

4.5 Spridbar media 
Jenkins, Ford och Green (2013) skriver i sin bok om ”Spreadable Media” eller spridbar 
media. De förklarar begreppet som ett sätt att se på en hybridmodell av flöden där 
information cirkulerar och påverkas både under och ovanifrån. I ett försök att bestämma hur 
material delas mellan och inom kulturer med utgångspunkt i deltagandekultur. Detta att 
jämföra med den typ av cirkulationsdata som ofta presenteras av företag som agerar på 
internet. Denna typ av data utgår ifrån att publiken sitter på sidan om och inte bidrar till den 
spridning som sker. (Jenkins et al. 2013: 1) 
Författarna menar att deltagarnas tankar om man ska dela vidare medieinnehåll – tweet 
ifrån politiker, vidarebefordra ett roligt mail eller dela en video på facebook förändrar det 
medielandskap vi lever i. Den här typen av förändring mot en deltagarkultur beror på att 
individer delar, ändrar och omstrukturerar material och inte bara som enskilda personer 
utan i större grupper och nätverk där alla har global åtkomst. Många aktörer har svårt att 
anpassa sig efter detta men fler och fler verktyg utvecklas för att hjälpa till och tillåta nya 
typer av mediespridning. Denna typ av utveckling har skapat möjligheter till ekonomisk 
tillväxt och affärsmöjligheter där information sprids. (Jenkins et al. 2013: 2) 
Vidare menar författarna att begreppet spridbar media inte bara fokuserar på hur 
informationen sprids utan även på varför den sprids. Den sociala logiken och det kulturella 
utövandet som gjort det möjligt för dessa nya populära plattformar och verktyg att växa fram. 
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Begreppet utgår också ifrån att nya plattformar inte flyttar deltagarna ifrån ett annat medium 
utan agerar som ett tillägg eller förlängning där de kan utöva nya former av deltagandekultur. 
(Jenkins et al. 2013: 3) 
Senare i boken ställer sig författarna frågan om vad som utgör meningsfullt deltagande. Här 
menar de på att det finns viktiga delar utöver den produktionsprocess deltagarna ingår i. Att 
även de processer som anses vara mindre aktiva har en viktig funktion för värdeskapande 
både kommersiellt och icke kommersiellt. Med det menas att aktiviteter med kulturell 
produktion, exempelvis video, har ett högre värde och är mer betydelsefullt för publiken. 
Eller att kulturer som är mer engagerande och generar diskussion samt delande skulle vara 
viktigare. Vad de vill säga är att när massorna trycker på den skapande processen i 
deltagarkulturer finns det risk att andra typer av deltagande förminskas till 
konsumtionsbeteende. Det vill säga utvärdering, uppskattande, kritik och spridning.  
(Jenkins et al. 2013: 154) 

4.6 Filterbubblan 
Eli Pariser (2011) myntade begreppet ”Filter bubble” eller filterbubbla. Begreppet handlar om 
att varje enskild individ sitter i en egen filterbubbla. Information som passerar denna bubbla 
filtreras och presenteras sedan för individen. Det som sker är att olika människor får olika 
information även om källan som skickades genom bubblan var densamma.  
Boken börjar med att beskriva det som skedde 2009, Google införde ”personalized search for 
everyone”. Detta innebar att olika människor fick olika sökalgoritmer. Som exempel tar 
Pariser upp ett experiment han utförde. Genom att be två vita, utbildade och 
vänstersympatiserande kvinnor söka på termen ”BP” jämförde han resultaten och såg att de 
skiljde sig drastiskt. Den ena fick investeringssiffror presenterade och den andra fick se 
nyheterna om oljeläckan i gulfen. Även mängden träffar skiljde sig åt med 180 miljoner. I 
längden betyder detta att det skapas en skev verklighetsuppfattning om sökresultat skiljer sig 
åt.  (Pariser 2011: 6) 
I slutet av boken går Pariser in på vad företag kan göra för att spräcka eller minimera denna 
bubbla. Han menar på att stora aktörer han varit långsamma med att förstå deras ansvar i en 
sådan här situation men att det är kritiskt att de gör det. Till en början bör filtersystemen 
göras mer transparenta mot publiken så att det går att föra en diskussion gällande deras 
ansvarstagande. (Pariser 2011: 125) 
Vidare skriver han om användares musbeteende och att vi måste bryta detta. Företag skapar 
musfällor på så vis att de får användarna att stanna och inte använda andra tjänster vilket 
skapar ett ensidigt informationsflöde. För att bryta detta mönster så måste vi som användare 
sluta besöka samma fyra webbsidor och istället variera dessa för att skapa en bättre 
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omvärldsbild (Pariser 2011: 121-122). Detta filter gäller inte bara söktjänster utan har även 
letat sig in i program och verktyg som Spotify, Youtube och Netflix med flera.   
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5 Material och avgränsning 
Denna uppsats undersökte Twitch Interactive .Inc aktivitet i det sociala mediet Twitter. Mer 
specifikt undersöktes användandet av användargenererat material på deras egna Twitter-
profil. Utifrån studiens tidsram (15hp) begränsades undersökningen till företagets 
huvudkonto, @Twitch, och hela oktober månad 2015. Tweets, retweets och reply’s gjorda av 
Twitch från denna period analyserades med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys som 
sedan kompletterades med en diskursanalys på utvalda inlägg. 
Twitch Twitterkonto hade en följarskara på 3,2 miljoner användare och hade lagt ut totalt 
11,8 tusen inlägg vid studiens början (Twitch Twitter 2015). Att analysera samtliga inlägg 
skulle alltså krävt en större studie med bredare tidsram. Vidare blev det legitimt att begränsa 
studien till Twitter-profilen med tanke på den stora spridningen, jämfört med antalet följare 
på Twitch Facebook som uppgick till endast ¼ av Twitter följarna (Twitch Facebook 2015). 
Samtliga inlägg under den avgränsade perioden (1/10-31/10-15) ingick i den kvantitativa 
analysen. På så viss gick det att skapa en statistisk bild av vad inläggen handlade om och hur 
många inlägg som innehöll användargenererat material. 
I båda analysmetoderna definierades ”inlägg” som text plus medieinnehåll. Alltså de 140 
tecken Twitter tillåter en tweet att bestå av samt eventuell bild, video eller GIF. Den 
kvantitativa innehållsanalysen kvantifierade materialet medan diskursanalysen gick djupare 
in på tweetsen och beskrev strukturer. 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
I den kvantitativa innehållsanalysen ingick 200 inlägg i form av Tweet, Retweet eller Reply. 
Dessa inlägg var postade på eller mellan första och 31 oktober. 
Samtliga inlägg analyserades för att kunna skapa statistiska data. Denna analys låg till grund 
för se vilka inlägg som skulle ingå i diskursanalysen. 

5.2 Kritisk diskursanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen låg till grund för vilka inlägg som ingick i 
diskursanalysen. Genom att studera det statistiska data som innehållsanalysen resulterade i 
kunde de specifika inläggen väljas ut. Utifrån tidsramen begränsades diskursanalysen till sex 
inlägg som alla hade individuella kriterier som går att se nedan. Genom att göra denna 
avgränsning kunde analysen täcka ett bredare fält av inlägg trots ett litet material. 
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 Inlägg som följer den statistiska stereotypen (Se bilaga 1 för variabler) 
o Två inlägg med privat sändare 
o Två inlägg med företag 
o Två inlägg med turnering eller event 
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6 Metod 
Undersökningen som utfördes var en kvantitativ innehållsanalys av Twitch Interactive, Inc. 
aktivitet på det sociala mediet Twitter. Vidare utfördes en kritisk diskursanalys på sex olika 
inlägg för att se underliggande strukturer med ordval, tema och frånvarande information som 
i sin tur gav svar på hur diskursen konstruerades. De två specifika inläggen var inlägg som 
följde ett typiskt mönster. Detta var statistiskt baserat utifrån den kvantitativa 
innehållsanalysen som låg till grund för diskursanalysen.   

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen genomfördes för att leta reda på mönster i Twitch Twitter 
flöde. Denna analys gav statistiska data som kunde användas för att se dessa mönster och 
sedan skapa ett underlag för den kritiska diskursanalysen.  
Precis som Jan Hartman (1998: 205) skriver utgick datainsamlingen från frågor om antal av 
en viss klassificering. Dessa klasser och frågor måste vara kvantifierbara, alltså siffror som 
går att mäta. Vidare skriver Hartman om vissa ramar att förhålla sig till vid denna typ av 
metodik för att ha hög vetenskaplighet. Viktigt är dock att det inte finns några bestämda 
regler utan att dessa ramar ska ses som riktlinjer (Hartman 1998: 205-207). 
De ramar och processer Hartman beskriver är tre faser; planerings-, insamlings- och 
analysfasen. Var och en av dessa faser ska genomföras ordentligt då de ligger till grund för 
varandra. De tre faserna innebär precis vad namnet säger där den första fasen innebär 
planerande av studien så att det data som samlas in har vetenskaplig grund för analysen. I 
insamlingsfasen ställs frågorna mot materialet för att sedan provas mot teori i analysen 
(Hartman 1998: 207-209).  
Under rubriken Arbetsmetod 6.3 förklaras insamlingsprocessen för studien. 

 Kodschema och definitioner 
Kodschemat som användes i den kvantitativa innehållsanalysen ligger som bilaga, se bilaga 1. 
Definitioner för hur material kodades ligger som bilaga, se bilaga 2. 
I de variabler där etnicitet, genus och språk efterfrågas syftar det till inläggets medieinnehåll. 
Mer specifikt eftersöks variabeln i de människor som aktivt deltar (deltagare) i innehållet, 
exempelvis sändare, tävlande, kommentatorer och medspelare. Det betyder att publik, 
illustrationer och karaktärer i spel inte ingår i kodningen. Vidare är det, det talade språket 
hos de deltagande som kodas och inte text eller det aktuella spelets språk. 
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6.2 Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen genomfördes efter den kvantitativa innehållsanalysen. Analysen 
var baserad på Berglez version av van Dijks modell (Berglez 2010: 273-277) och skulle ge svar 
på hur diskursen konstruerades. Genom en klar bild av diskursen skulle det sedan gå, med 
hjälp av teori, att svara på studiens frågor. I diskursanalysen ingick samtligt material i 
inlägget, det vill säga både text och bild som Twitch publicerat. 
Enligt van Dijk är diskurser inbäddade i övergripande språk- och samhällsstrukturer (van 
Dijk 1977: 6). Hans modell är uppbyggd av makro- och mikronivå där makronivån studerar 
textens övergripande egenskaper och mikronivån textens underliggande strukturer (van Dijk 
1977: 3, Bower, Cirilo 1985: 92-93). Makronivån delas in i två delar, tematiska och 
schematiska strukturer medan mikronivåns delar tittar på relationen mellan global och lokal 
koherens (Berglez 2010: 275).  
I den tematiska strukturen undersöks relationen mellan huvudtema och delteman. Dessa 
teman går att se som en hierarki där huvudtemat är det som kan återfinnas i t.ex. en rubrik 
eller ingress. Delteman kan sedan studeras utifrån utrymmet de ges eller var i ledet det fått 
plats, ju mindre och senare desto mindre viktigt är deltemat. Den schematiska strukturen 
försöker i sin tur att ta vara på sociokognitiva berättarkonventioner. Det vill säga rubriker 
och ingress som summerar innehållet och kopplar det till något i det förgångna. Berglez 
menar på att det som rapporteras i medieinnehåll är en ”verklighet” som är en produkt av 
diskursen själv, att världen formas av färdiga scheman. (Berglez 2010: 275) 
Den globala koherensen innefattar textens huvudsakliga mening och helhet. Denna helhet är 
i sin tur uppbyggd av den lokala koherensen, alltså argumenteringar, påståenden och 
beskrivningar (van Dijk 1977: 4). Vidare analyseras även textens stil i form av 
meningsuppbyggnader och ordval. (Berglez 2010: 275-276) 
Viktigt för denna studie är att analysera sociokulturella aspekter. För att göra det blir det 
viktigt att titta på hur producent och konsument skapar koherens. Berglez skriver om en 
”meningsrelation” mellan dessa parter som baseras på sociokognition och sociokultur där det 
finns en gemensam förståelse av verkligheten som konstant bekräftas eller omförhandlas. 
Med detta menas att producenten lämnar efter sig koherensluckor som konsumenten måste 
fylla i. Genom att studera dessa luckor går det att skapa en bild av denna relation. (Berglez 
2010: 276) 

6.3 Arbetsmetod 
Utifrån det kodschema (se bilaga 1) som konstruerades under planeringsfasen för den 
kvantitativa innehållsanalysen skapades ett Google-formulär (se bilaga 4). Detta formulär 
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effektiviserade tiden det tog att samla in en större mängd data. Genom att skapa variabler 
med underliggande kategorier så kunde informationen snabbt samlas in och sedan 
kvantifieras. Se bilaga 4 för översikt av Google formuläret. 
I Google-formulär har användaren möjlighet att dela upp frågor i sektioner och beroende på 
inmatade svar tillåta den svarande att fortsätta eller avsluta. På detta vis kunde samtliga 
Tweets under avgränsningsperioden ingå i datainsamlingen och ge svar på vilken typ av 
ämne Tweeten behandlade. Genom att utnyttja denna sektionsfunktion kunde Tweets som 
ingick i ”användargenererat material” få ytterligare frågor ställda och resterande avslutades. 
Data som samlas in via Google-formuläret sparas sedan i en Excel-fil som kan exporteras. 
Efter datainsamlingen sammanställdes samtliga data i diagram för att få en klar bild av 
Twitch användarvanor på Twitter. Utifrån denna data valdes de två inläggen ut som 
analyserades enligt kritisk diskurs. 
Den kritiska diskursanalysen genomfördes utifrån Berglez version av van Dijk (Berglez 2010: 
273-277). Genom att belysa textens huvudsakliga innehåll gick det sedan att skapa en bild av 
makro- och mikronivån för att kunna se roller och sociokulturella aspekter.  
Efter innehållsanalysen och den kritiska diskursanalysen ställdes resultaten emot tidigare 
forskning och teori för att besvara studiens frågeställningar och syfte. Här användes 
strategiskt marknadskommunikation och tidigare forskning om sociala medier för att visa på 
mönster i Twitch Twitter beteende. Vidare användes forskning om spelkultur och teorier 
inom deltagar- och populärkultur för att förklara roller och sociokulturella aspekter. Slutligen 
diskuterades resultaten utifrån begreppen Spridbar media och Filterbubbla. 

6.4 Metoddiskussion 
För att kunna svara på den breda frågeställningen blev det snabbt uppenbart att studien 
skulle kräva två insamlingsmetoder som kompletterade varandra. Det blev alltså viktigt att ha 
en metod som rättvist kunde kvantifiera Twitch Twitter flöde och en annan där teori fick mer 
spelrum, det vill säga en metod som diskursanalys där författaren kan söka efter 
underliggande strukturer och förklara dessa. 
Eftersom innehållsanalysen genomfördes manuellt på ett stort material med mycket 
variation på innehållet krävdes det en ordentlig definition för varje sökt variabel för att inte 
skapa statistik som blev skev och påverkad av subjektivitet. Detta blev extra viktigt då 
insamlingen genomfördes på det vis att variablerna besvarades med en kategori som sedan 
blev kvantifierad istället för att svara på en specifik fråga i form av ”Hur många av X?”.  
Att ha genomfört innehållsanalysen med hjälp av en kvalitativ form hade varit ett alternativ, 
där man sökt Twitter-inläggens egenskaper och sedan analyserat dessa. Men eftersom 
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frågeställningen sökte efter mönster krävdes det en stor insamling data där det gick att föra 
tillförlitlig statistik och sedan dra slutsatser. Hade studien haft längre tid på sig hade det gått 
att öka avgränsningen för tidsperiod och minimera den valda månadens påverkan på 
resultatet. Med det menas att oktober månad som ingick i studien kan ha ett unikt Twitter-
beteende om den ställs i relation till resterande månader på året. 
 
Ett problem med kritiska diskursanalys är att den inte tillhandahåller exakta analysverktyg, 
utan mer en struktur och ett tänk. Däremot går det att anpassa olika modeller, i det här fallet 
Berglez, till studiens behov. Detta är både positivt och negativt då analysen kan rikta in sig 
och söka svar på den sökta frågeställningen. Å andra sidan öppnar denna anpassningsbarhet 
upp för subjektivitet vilket i sin tur sänker vetenskapligheten. För att motverka detta krävdes 
hög transparens och tydlig förklaring av studiens tillvägagångssätt och på så vis öka 
validiteten. Reliabiliteten har i sin tur stärkts genom att författaren försökt synliggöra det 
material som analyserats och hur teorin använts för att tolka resultatet. 
Mängden inlägg som ingick i diskursanalysen begränsades av studiens tidsperiod och blev 
liten. För att motverka det begränsade materialet valdes inläggen ut baserat på statistik och 
kategori med målet att stärka studiens vetenskapliga resultat. 
Den etniska representationen har utgått framför allt ifrån språk men även stereotypiska 
kategoriseringar i form av hudfärg och ansiktsdrag. Den här typen av kategorisering är 
subjektiv.  
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7 Resultat av kvantitativ innehållsanalys 
Under detta kapitel presenteras de resultat som genererades under den kvantitativa 
innehållsanalysen. Först kommer en överblick av det statistiska resultatet i form av stapel- 
och cirkeldiagram för att sedan följas upp med analys i nästa kapitel. Totalt antal Twitter-
inlägg som blev analyserade under oktober månad 2015 uppgick till 200 stycken, 1-31 
oktober. 114 av dessa inlägg innehöll användargenererat material. Se bilaga 3 för samtliga 
data. 
Resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen visade på att majoriteten av inläggen var 
Tweets, alltså aktivt producerade inlägg av Twitch. Dessa inlägg innehöll till mestadels 
användargenererat material eller information. 
  

Tweet77%

Retweet17%

Typ av inlägg, %

Figur 1 Typ av inlägg i procent. Figur 2 Ämnen i antal och procent. 

Support3% Reklam7%

Information20%
Användar-baserat 11463%

Övrigt13%

Ämnen i Tweets, %
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I de fall där etnicitet framgick fanns en något skev representation. Diagrammen visade på att 
personer med västerländsk bakgrund oftare är representerade och att en blandning av 
etniciteter är vanligare än inlägg med bara annan etnicitet än västerländsk. 

Denna representation återspeglades även i de fall där livekamera användes. Återigen stod 
personer med västerländsk bakgrund för majoriteten och de inläggen med blandad etnicitet 
för en andra plats. De fall där en annan härkomst än västerländsk omnämndes blev 
minoritet. 
Utav det användargenererade materialet stod männen för majoriteten. Näst störst andel var 
fall där kön inte framgick. I de inlägg kvinnor blev omnämnda var det inte i spel som förekom 
ofta. Medan män var överrepresenterade i spel som League of Legends och Counter Strike. 

 

Västerländsk30%

Annan11%Blandat23%

Ospecificerat36%

Etnicitet, %

Figur 3 Etnicitet i medieinnehållet. 

Figur 4 Användare med livecam efter etnicitet. 

Västerländsk42%

Annan16%

Blandat33%

Livecam efter etnicitet, %

Man66%

Utan28%

Tweets med genus, %

Figure 4 Användare av livecam uppdelat i etnicitet. 

Figure 5 Tweets med användargenererat material efter kön i medieinnehållet. 
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Den vanligaste formen av medieinnehåll var stillbilder medan den resterande halvan bestod 
av en fördelning mellan videos och GIFs. I de inlägg som innehöll en video var engelska det 
språk som var vanligast. Vid endast två tillfällen talades bara språk som inte var engelska och 
i fyra videos en blandning. I de två resterande inläggen talades inget språk alls, detta kunde 
till exempel vara show reel, alltså videosekvenser bestående av highlights. 

  
 
 

Figur 7 Antal livesändningar där språk hos deltagarna framgick. Figur 8 Typ av bildmaterial i inlägg som innehöll bild. 

Engelska; 22

Flera; 4

Talade språk live, n

Video; 30

Stillbild; 58

GIF; 20

Typ av bildmaterial, n
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Spel
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Män
Kvinnor
Utan

Figure 6 Genus representerade i toppspel. 
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I majoriteten av de inlägg som lades upp i oktober månad nämndes kanalen Riot Games 
(turnering) många fler gånger än tvåan NFL (företag). Statistiken visade på att turneringar 
och företag var vanligast och att namnen inom dessa kategorier även blev nämnda upprepade 
gånger. Av de användare som blev nämnda flera gånger fanns bara två namn som hörde till 
streamingkategorin, summit1g och yogscast. Däremot förekom en ospecificerad stapel inom 
streaming där kanal inte framgick vilket skedde tre gånger. 

02
46
81012141618202224

Antal, n

Användare

Användare i Tweets

Stream
Event
Turnering
Företag

02
46
81012141618202224

Antal, n

Spel

Spel och tema
Stream
Event
Turnering
Företag

Figure 9 Diagram över i vilka sammanhang speltitlar fick utrymme. 

Figure 10 Diagram över i vilka sammanhang sändare fick utrymme. 
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League of Legends var långt mer representerat än något annat spel. Anledningen till det var 
ett direkt resultat av att den mest omnämnda kanalen Riot Games nämndes i samma 
sammanhang. Samma effekt blev det av att kanalen NFL endast sände sitt eget spel Madden 
NFL. Det tredje mest representerade spelet blev ospecificerat då namnet var viktigare i 
inlägget och spelet inte framgick. Efter dessa tre toppar fanns en ganska jämn fördelning 
mellan flera spel där de flesta omnämndes runt två gånger. I sammanband med League of 
Legends hade blandad eller annan etnicitet störst närvaro. 

Den största andelen inlägg lades ut mellan sen eftermiddag och sent på natten. 
Figur 12 Dag och tid på dygnet inlägget publicerades. Tidszon: CET. 
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Figur 11 Diagram över där etniciteter hos deltagare i medieinnehåll framgick i samband med toppspel. 
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8 Analys 
8.1 Analys av kvantitativa data 
Den kvantitativa innehållsanalysen visade på att Twitch representation möjligtvis inte är lika 
bred som dess målgrupp. Resultatet visade på att kvinnor fick endast 6 procent medialt 
utrymme vilket var mer sällan än inlägg där kön inte framgick. Detta går att jämföra med 
statistik från Entertainment Software Association 2015 där de menar på att 44 procent av 
spelare är kvinnor och att det finns en ganska jämn fördelning mellan åldersgrupperna. 
Shaw (2011) skriver i sitt arbete om problematiseringen med att marknaden försöker anpassa 
sig till ”girl gamers” och inte till ”gamers”. Hon menar på att marknaden inte ska tillskriva 
konsumenterna attribut utan att det är konsumenterna själva som får identifiera sig med 
spelandet. Hennes undersökning visade på att kvinnor som spelar distanserade sig mer från 
spelprodukter som beskrevs som för tjejer. Istället borde marknaden inse och anpassa sig till 
att det finns en bredare publik än vad man tror eller anser. 
Den aktuella studiens resultat visade också på att i de fall där kvinnor fick utrymme var det 
inte i spel som förekom ofta i inlägg. Något som kan anses bygga vidare på Shaws teori om 
”girl gamers” där dessa toppspel anses vara för män och inte kvinnor. Detta begränsade 
utrymme i Twitch externa kanaler visar på samma tendenser som Alklid kom fram till i sin 
studie av Twitch och sexism. Hans resultat pekade på att det fanns en överhängande sexistisk 
syn i chattrummen och på plattformen, att kvinnor generellt sett hade det svårare att bli 
framgångsrika sändare (Alklid 2015). För att motverka denna effekt hade Twitch externa 
kommunikation kunnat genomsyras av en mer jämställd representation. 
Ett av de spel som fick mest utrymme enligt den kvantitativa undersökningen var Counter 
Strike och det i samband med turneringar. Magnusson (2005) intervjuade kvinnliga spelare i 
Counter Strike och kom fram till att kvinnliga turneringar är ett steg i rätt riktning för en mer 
jämställd spelkultur. De intervjuade menade på att det var lättare att spela tillsammans med 
tjejer då männen ansåg sig ”äga” spelet. Hade det varit lika många män som kvinnor trodde 
de att villkoren skulle vara mer lika och på så vis göra det lättare att få fram talanger. En 
sändare inom Counter Strike som fick upprepade omnämnanden i den aktuella studien var 
Summit1g och det kan möjligtvis förklaras av hans kanalupplägg. Konsumenter på Twitch 
föredrar att se på sändare som spelar populära spel och kan lära ut sin kunskaper, vidare ser 
de gärna på e-sports profiler (Andersson, Szanto 2015). I viss mån deltar Summti1g även 
inom e-sports scenen vilket gör att han passar in på flera av konsumenternas kriterier 
(Summit1g 2015). 
Med hjälp av Andersson och Szantos (2015) profilering av konsumenter går det även att visa 
på att den höga representationen av västerländska män som resultatet visade på är något 
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obefogad. Detta bör ge en fingervisning om att det är möjligt för Twitch att ge kvinnor mer 
medialt utrymme i sina kanaler. I Vio Szabos C-uppsats från 2008 visar hon på denna typ av 
begränsningar av kön i spelet World of Warcraft där kvinnor förminskar sig själva och håller 
sig undan debatten. Vidare visade hon på att kvinnorna representeras i många former och 
göms inte undan men att det inte sker på samma villkor som för männen. Blizzard, skaparna 
av World of Warcraft, försvarar flera av sina val med att marknaden inte är mogen. 
I en artikel som Shaw skrev 2011 ställde hon frågan om vilka som identifierar sig som 
”gamers”, tv-spelare som identifierar sig med sitt tv-spelande. Hon menade på att, 
åtminstone i Europa och Amerika, har spelarmarknaden konstruerats som primärt en ung, 
heterosexuell, vit och manlig marknad.  
Resultatet i den aktuella studien visade på att i majoriteten av medieinnehållet var personer 
med västerländsk bakgrund representerade och att det var vanligare med en blandad 
representation än en total avsaknad av västerländsk etnicitet. Vidare gick det att se att det var 
sällan individer med annan bakgrund en västerländsk som fick utrymme i twitter-flödet där 
de använde sig av livecam. I de fall där blandad eller annan etnicitet fick störst utrymme var i 
samband med det populära spelet League of Legends, där många av turneringarna hålls i 
asien.  
Att dra några slutsatser ifrån ovanstående stycke är svårt då det finns en avsaknad av studier 
på området etnicitet och spel, däremot kan resultatet vara en effekt av att Twitch är en 
västerländsk produkt avsedd i första hand för den marknaden men har på senare tid vuxit sig 
global. Något som vidare visade på denna marknadsanpassning till västerländsk kultur var 
det faktum att majoriteten av talade språk i medieinnehåll var det engelska språket. 
För att dra vidare analyser krävs det dock statistik på hur uppdelningen ser ut på denna 
marknad mellan etnicitet och tv-spelare. Att jobba sig mot en bättre representation bör dock 
vara ett mål i takt med globaliseringen och framväxten av e-sport. 
Att League of Legends fick så stort utrymme kan kanske förklaras av att det var 
världsmästerskap och att det är ett populärt spel. Vidare ligger det i linje med vad Andersson 
och Szanto (2015) kom fram till i sin kandidatuppsats. Att bland det mest populära att se på 
är e-sport och e-sportare. 
Det höga omnämnandet av Madden NFL ter sig också naturligt då spelet hamnade på plats 
nummer två av bästsäljande spel 2014 (Entertainment Software Association 2015). Att 
League of Legends inte tagit sig upp på denna lista förklaras av att det är så kallat free-to-
play, gratis att ladda ner och spela och därmed inte räknas in. 
Tillsammans med studiens resultat och tidigare forskning samt annat statistiskt stöd är det 
urval av material Twitch väljer att lägga upp på Twitter inte representerbart för 
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spelmarknaden. Det här kan skapa den typ av filterbubbla Pariser (2011) skriver om och 
generera en skev uppfattning för användarna om hur marknaden faktiskt ser ut och vilka 
människor som deltar i denna typ av kultur.  
Peter Dahlgren (2014) stärker teorin om filterbubblor då han tittade på hur nyheter sprids i 
sociala medier. Hans resultat visade på att användare på tjänster som Twitter och Facebook 
påverkar hur innehåll delas, uppfattas och sprids vidare vilket ger konsumenterna ett 
begränsat perspektiv av verkligheten. 
Att använda sig utav sociala medier ger organisationer möjligheten att kommunicera direkt 
till sin definierade målgrupp, i realtid. Men det är viktigt att det inte bara får handla om att 
bedriva reklamkampanj utan man bör se till kundernas behov och förstå dessa behov. Genom 
att vara aktivt verksam på sociala medier kan organisationen få ökad förståelse för sina 
kunder. Men för att vara aktiv och lyckas måste företaget upprätthålla en röd tråd och ha ett 
definierat syfte med sin marknadsföring (Pettersson 2015).  
Att Twitch publicerar majoriteten av sina meddelanden utanför arbetstid tyder på att de har 
gjort viss analys angående sina konsumenters behov då det är vid dessa tider människor har 
tid att konsumera. Det går dock inte se någon vidare anpassning till hur spelmarknaden 
faktiskt ser ut. Däremot kan detta resultat vara påverkat av att många turneringar går av 
stapeln i Europa och sänds på kvällar. 

8.2 Kritisk diskursanalys 
Utifrån den samlade statistiken från den kvantitativa innehållsanalysen valdes sex inlägg ut. 
Dessa inlägg valdes ut efter hur ofta spelet och/eller användaren omnämnts, tid på dygnet för 
inlägget, typ av bildmaterial och genus samt etnicitet. Detta för att kunna besvara studiens 
frågeställningar och samtidigt behålla hög vetenskaplig grad.  
Två inlägg från tre användarnamn valdes ut: Summit1g, Riotgames och NFL. Summit1g var 
den enskilda streamern som omnämndes flest gånger. Han föll även in under kategorin 
västerländsk och Counter Strike spelare, två kategorier som hamnade högt i statistiken. De 
två inläggen innehöll båda en video och publicerades kl00.54 respektive kl23.07. 
Riotgames var det användarnamn som omnämndes allra flest gånger och det i samband med 
sina turneringar i det populära spelet League of legends. De två inläggen publicerades 11.59 
samt 17.56 och innehöll en stillbild respektive en video. Stillbild var det bildmaterial som 
hade störst representation följt av video. 
NFL var det andra namnet som omnämndes flest gånger men förekom som företag. Naturligt 
blev då att deras eget spel Madden NFL blev omnämnt i samma mängd. Inläggen 
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publicerades 01.25 samt 18.00 och innehöll, precis som för Riotgames, en stillbild respektive 
video. 
Samtliga inlägg går att återfinna under Bilaga 5, utan möjlighet till videouppspelning. 

 Summit1g 
I början av det första inlägget presenterades läsaren för ett citat i textform, ”That just 
happened” av summit1g varpå Twitch och inläggets skapare svarar med texten ”We tip our 
hat to you. Just don’t jump on it!”. Texten följs sedan av ett sista stycke skrivet med endast 
stora bokstäver ”LIVE NOW” och länk till summit1g’s kanal.  
Inläggets huvudsakliga innehåll uppfattades vara just summit1g där Twitch hänvisar till en 
händelse och läsare uppmanas att delta i det som händer. Den tematiska strukturen består 
alltså av huvudtemat ”summit1g” och de två delteman ”att något spännande hänt” samt ”han 
är live”. Texten läses som en dialog mellan summit1g och Twitch som sedan följs upp av en 
uppmaning till läsaren. Frasen ”That just happened” är ett direkt citat från videon i inlägget 
där summit1g, i slutet av klippet, kommenterar det som just hänt.  
Som tittare slängs du in i ett scenario som utspelar sig i spelet Counter Strike. Spelet är ett 
fem mot fem first-person shooter där två lag tävlar om att vinna rundor genom att eliminera 
varandra eller försvara respektive spränga en bombplats. Detta klipp startar mitt i en runda 
där summit1g försvarar en bombplats.  
I klippet upplevs summit1g iskall när han på engelska uppmanar sina medspelare att stanna 
där de är medan han själv smyger in och ställer sig ovanpå en motspelare. I detta skede 
eliminerar han en annan motspelare för att sedan skjuta ut personen han står ovanpå. Det 
slutar inte här utan han skjuter även ut den sista och tredje spelaren som är vid liv. Detta 
scenario utspelar sig under 30 sekunder och ackompanjeras av flödet från den livechat som 
finns tillgänglig på Twitch.tv. Chatten fylls med skratt och lovord, emotes och annat lyriskt 
spam.  
Vad gällde global koherens följde inlägget en röd tråd där texten hänvisade till det som 
skedde i videon. Vid lokal koherens uppfattades ordval som ”hat” och ”jump” vilket blir en 
beskrivning av det som hänt i videon samtidigt som det uppfattas som en honnör till 
summit1g. Detta gav även upphov till koherensluckor där läsaren förväntas veta vem 
summit1g är och förstår Counter Strike samt diskussion som pågår. Klickar man på inlägget 
för att visa samtlig information går det att finna en kort beskrivning av videon. 
Det andra inlägget inleds med det något kryptiska meddelandet “We always knew Geometry 
class would pay off” vilket kan översättas till “Vi har alltid vetat att geometrikursen skulle 
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löna sig”. Denna textrad följs sedan av en hänvisning till Summit1g’s twitterkanal och länk till 
biblioteket på Twitch platform med sändare som spelar spelet Overwatch.  
I inlägget återfinns en video med Summit1g där han spelar just Overwatch. Overwatch är vid 
denna tidpunkt ett spel i betastadie, teststadie, och har alltså inte släppts för den stora 
konsumentmarknaden. Spelet är ett lagbaserat first-person shooter spel där karaktärer med 
olika egenskaper strider mot varandra i varierande spelarlägen. 
I videon spelar Summit1g en karaktär utrustad med pil och båge där han vid två tillfällen får 
pilen att studsa av en vägg och eliminera en motspelare. I samband med dessa två tillfällen 
lämnas kommentarerna ”I just bounced it off the wall and got that kill” samt “Dude that’s 
honestly badass, that’s honestly badass. Bouncing arrows off the walls to get kills, sick dude”. 
Dessa kommentarer riktas mot tittarna och Summit1g’s medspelare. Vid dessa händelser 
uppfattas Summit1g bli alldeles exalterad. 
Videon avslutas abrupt då Summit1g vänder sig mot chatten och börjar tala. 
I form av global koherens följde inlägget en röd tråd där skriftlig information återknöt till vad 
som skedde i videon. Detta eftersom geometrireferensen uppfattas höra till det faktum att du 
som spelare kan utifrån rätt geometriska vinklar eliminera motspelare med studsande pilar. 
”Geometry” och ”Pay off” fick därav stark betydelse för den lokala koherensen då dessa knöt 
ihop den röda tråden. Det fanns inget tydligt upphov till koherensluckor då text och video 
tillsammans förklarar varandra. Däremot förväntas läsaren veta vad geometri och vem 
Summit1g är, något som dock inte är nödvändigt för att förstå situationen i videon. 
Inläggets huvudsakliga innehåll bör ses som Overwatch då både text och video hänvisar till 
detta spel, Summit1g är istället en aktör som förmedlar ett budskap. Utifrån en tematisk 
struktur blir alltså Overwatch huvudtema och Summit1g kan ses som ett deltema. 
Inlägget är skriven på ett sådant vis att texten upplevs locka läsaren till att ta del av det som 
händer.  

 Riot Games, League of Legends 
I början av inlägget möts läsaren med ett citat ”The only thing that can happen now is we 
prove them wrong” som följs upp med lagnamnen ”SKT1 vs. Origen #Worlds”. Slutligen 
ovanför videoklippet är en länk till Riot games Twitch kanal.  
Inläggets huvudsakliga innehåll uppfattas vara att det är match mellan SKT1 och Origin i 
världsmästerskapen i League of Legends. Ett lagbaserat strategispel där fem hjältar slåss mot 
fem andra hjältar. Målet är att samla karaktärnivåer och sedan slå ut motståndarens bas. 
Huvudtemat i inlägget tolkas som matchen mellan dessa två lag i den största tävlingen. 
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Delteman som sedan kan utläsas är rivaliteten mellan de två lagen samt rivaliteten mellan 
spelarna xPeke och Faker.  
I videon slängs du in i intervjuer med tre av spelarna från de två lagen. Intervjuerna varvas 
med klipp från det stora eventet i slow motion, både på den lyriska publiken och spelarna 
som marscherar in. Till dessa klipp spelar storartad och slagkraftig musik som skapar en 
spänning. Vidare visas sekvenser från intervjuerna och när spelarna sitter på plats samt 
peppar sina lagkamrater.  
Den globala koherensen håller en god röd tråd där samtliga intervjuade pratar om deras 
chanser mot varandra och hur bra spelaren xPeke är. Videon avslutas med logotypen för 
turneringen och digitalt generade flammor i rött och blått skimmer.  
Vad gäller koherensluckor finns det stora sådana. Som tittare förväntas man förstå vilka 
dessa lag är och vad spelarna heter då det nämns namn men inga hänvisningar om vem som 
är vem. Videon är 1 minut och 28 sekunder lång där man som tittare får en inblick i hur 
spelarna tänker och vilka argument de har för att vinna. Intervjuerna genomsyras av god 
sportsmannaanda där ingen slänger glåpord mot någon utan ger istället varandra 
komplimanger.  
Samtliga spelare är iklädda sina lagtröjor och intervjuas i en professionell studio mot en 
turneringsbaserad bakgrund. Vid analys av den lokala koherensen uppfattades spelarna i sina 
intervjuer tilltala tittaren då de fokuserar mot kameran. Texten som följer med inlägget 
skapar ingen känsla av tilltal till någon part utan upplevs informerande. 
I det andra inlägget möts läsaren till att börja med av hashtagen #Worlds för att på nästa rad 
informeras om att det är @Cloud9gg vs @FNATIC. Slutligen följer en direktlänk till 
riotgames Twitchkanal som meddelar att sändningen är live. Till inlägget följer en stillbild 
ifrån den turnering som sker på Twitchkanalen.  
Bilden är tagen bakifrån över publikmassan mot scenen där de tävlande sitter. I fokus är det 
publikhav som tillsynes ser ut att heja på lagen med uppsträckta händer och mobiltelefoner. I 
bakgrunden går det att se laget Fnatic sittandes vid sina datorer på scenen med sin logotyp 
bakom sig. Även om publiken är i fokus är det mot denna plats ögonen dras, alltså namnet 
Fnatic och deras logotyp. 
Koherensluckorna som uppstår blir många där läsaren förväntas ha ordentlig förkunskap. I 
inlägget används ord och namn som #Worlds, Cloud9gg, Fnatic och riotgames. Endast en 
insatt läsare kan tolka detta till att handla om Världsmästerskapet i spelet League of Legends 
mellan två stora lag Cloud9 och FNATIC. Utifrån tematisk struktur blir då matchen mellan de 
tävlande lagen huvudtema och världsmästerskapet ett deltema. I en heriarkisk ordning skulle 
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det vara tvärtom, alltså att mästerskapet agerar huvudtema, men eftersom inlägget 
huvudfokus ligger på matchen anses ovanstående analys korrekt.  
Inlägget följer en röd, om något kort, tråd där text och bild kompletterar varandra. Inlägget upplevs 
informativt då den varken riktar sig mot läsaren eller citerar en händelse. 

 NFL 
I detta inlägg ställs läsaren inför frågan ”Did you know @NFL is on @Twitch?” för att sedan 
informeras om att NFL kommer sända under morgondagen för en Halloween special på 
Twitchkanalen NFL. Till texten följer en video. 
Videon är 12 sekunder lång och startar mitt i en händelse där tre personer i en sportstudio 
sitter framför tre stora bildskärmar. På bildskärmen i mitten kan man se spelet Madden NFL 
och på de resterande skärmarna spelets logotyp. Madden NFL är ett idrottsspel som är en 
direkt kopia av tävlingsserien NFL i Amerikansk fotboll. I spelet kan spelare skapa egna lag 
med kända profiler och utmana andra spelare online eller lokalt.  
I nedre kant av videon visas texten ”Draft Champions” vilket hänvisar till de tre männens 
diskussion om vilka spelare som bör väljas ut innan de spelar mot varandra. Diskussionen är 
svår att följa med i då man slängs in i sammanhanget och männen talar snabbt och otydligt. 
Inläggets huvudtema anses vara att NFL finns på Twitch och sänder spelrelaterat material. 
Det går sedan att bryta ut ett deltema, att de kommer sända under morgondagen i form av ett 
Halloween avsnitt. 
Den globala koherensen är något otydlig då video och text inte har ett tydligt samband utöver 
att de båda innefattar NFL. Däremot så håller texten en form av röd tråd där en fråga ställs 
och besvaras indirekt med när man som tittare har möjlighet att ta del av deras material. De 
lokala koherensluckorna blir stora då situationen videon utspelar sig i går väldigt fort och 
saknar inledning. Vidare antas läsaren veta vad NFL är. 
Det andra inlägget består av en kort text tillsammans med en stillbild. Texten ses som en 
uppmaning till läsaren om att delta, ”Tune. In. Now.” följt av hashtagen @EAMaddeNFLLive 
och en direktlänk till kanalen. I bilden kan man se tre män, två västerländska och en av 
annan etnicitet, sitta i en studio där de tycks diskutera någonting. Framför sig har de ett 
soffbord med två amerikanska fotbollshjälmar på. 
I nederkant av bilden visas en informationsruta med de tre männens respektive namn och 
Twitterkonto. I bakgrunden av bilden går det att urskilja NFLs logotyp.  
Den globala koherensen har en något otydlig röd tråd där texten handlar om att NFL är live 
på Twitch och att du som tittare bör vara med. Bilden å andra sidan visar tre män i en studio 
där den enda tydliga kopplingen är NFLs logotyp. Detta ger upphov till koherens luckor där 
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läsaren förväntas veta vad kanalen NFL handlar om och att dessa män skapar ett intresse av 
att se mer.  
Vid en tematisk strukturering är det svårt att dela in inlägget i olika teman. Det finns ett 
tydligt budskap i texten vilket är att NFL är live och att du som läsare bör delta vilket kan ses 
om ett huvudtema. Bilden ger inga tydliga signaler utan bara en glimt av vilken typ av 
sändning NFL. Det finns alltså en frånvaro av delteman. 
En analys av den lokala koherensen pekar snabbt på faktumet at de valt att separera orden 
med punkter. Detta ger känslan av att det är en tydlig markering och att texten kan tolkas 
som något av en order istället för en uppmaning.  

 Sammanfattande diskursanalys 
Diskursanalysen visade på att Twitch använde korta och målgruppsanpassade meddelanden i 
samband med sitt bildmaterial, något som ligger i linje med Petterssons (2015) vägledande 
steg för sociala medier. Där menar han på att meddelanden på Twitter ska hållas korta och 
förståeliga. Vidare skriver han om att den information som publiceras måste uppfylla 
organisationens syfte och skildra varumärket. Just därför är det extra viktigt att granska den 
information som tänkts spridas för att inte skapa fel representation.  
Att det är viktigt för Twitch att anpassa sig efter sina användares behov genom 
språkanpassning, vad som är populärt och själva framstå som i framkant blir tydligt i 
Iacovoni och Åhrés undersökning (2015). Deras analys av företags arbete med kundrelationer 
på sociala medier visade på att organisationer blir tvungna att anpassa sig då dålig kritik 
sprider sig snabbt. Vidare ville de gärna bestämma agendan själva men blev tvungna att 
anpassa sig efter kundernas villkor. Den skeva representation som resultatet i den aktuella 
studien visar på kan möjligtvis bero på en hård atmosfär där Twitch inte klarar av bedriva en 
mer jämställd dialog. 
Att e-sport profiler och sändare som Summit1g är populära att se på och använda i reklam 
kan förklaras av Gripsruds (2002: 32-33) begrepp, identifikation. I båda de videos som var 
en del av diskursanalysen går det att se tendenser till admirativ och associativ identifikation. 
I den första videon med summit1g får vi först se en person som presterar ut över det vanliga 
för att sedan fira tillsammans det som hänt. I den första Riotgames videon med intervjuer 
blir vi presenterade för stora e-sportsstjärnor samtidigt som vi blir matade av bilder från 
publiken där vi kan delta som ett kollektiv. Något som stärks ytterligare i det andra inlägget 
med Riotgames där publiken ligger i fokus ackompanjerat av ett starkt namn inom e-sport, 
FNATIC. I de två inläggen med NFL är organisationsnamnet den stora dragkraften istället för 
enskilda individer eller grupper. 
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Det behov Twitch har av sina konsumenter går att likna med Jenkins (2008: 2-3) 
diskussioner om konvergens. Konsumenter söker sig hela tiden till nytt innehåll och Twitch 
måste i sin tur uppfylla detta sökande både genom material i sin tjänst samt i sitt Twitter 
flöde. Studiens resultat visar också på att denna typ av tjänst ligger i linje med Jenkins 
deltagarkultur där han menar på att olika individer och konsumenter har olika möjlighet att 
delta med hänvisning till studiens genus och etniska representation. Den här 
deltagarkulturen eller populärkulturen är, precis som Lindgren (2009: 33) skriver, 
ekonomiskt beroende vilket i sin tur styr hur den produceras och konsumeras. 
Att beskriva Twitch som populärkultur borde vara accepterat då den kan liknas med två av 
Lindgrens (2009: 33-45) kategoriseringar för populärkultur. Tjänsten passar in på både den 
första och den sista kategorin. Med hjälp av den här kategoriseringen går det att beskriva 
Twitch både som folkkultur och populärkultur som många uppskattar. Miljontals ser på 
tjänsten och miljontals producerar på tjänsten. Det ekonomiska beroendet förklaras perfekt 
av Lindgrens svar på Storey som menade att individer som är oberoende av systemet inte kan 
skapa något med tillräckligt stor spridning för att kallas populärkultur. Lindgren (2009: 43-
45) menar på att en gräns mellan kreativitet och kommersiell exploatering är svår vilket 
illustreras på Twitch plattform. På denna tjänst skapas material av individer som sedan 
sprids av den kommersiella företagsamheten. 
Utifrån resultatet tycks Twitch vara medvetna om diskussionen kring spridbart media. 
Genom att ladda upp videoinnehåll på Twitter istället för att länka till hemsidan och på så vis 
dra in användare förstår de att Twitter är ett tillägg för deras deltagarkultur och inte ett 
medium som stjäl utrymme. Vidare har de ett repetitivt beteende och delar innehåll som är 
högst populärt vilket ökar möjligheterna för informationen att spridas vidare. Samtidigt 
lämnar de utrymme för alla typer av konsumtion när de inte ber läsarna att delta på ett 
specifikt sätt när de exempelvis kunnat trycka på den skapande processen istället (Jenkins et. 
al 2013: 154). 
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9 Slutsatser och diskussion 
Slutligen visade studien på att Twitch representation av användargenererat material gav en 
något skev bild av spelmarknaden. Den kvantitativa innehållsanalysen visade på att Twitch 
följde den stereotypiska inriktningen med vita unga män som enligt tidigare forskning inte 
stämmer överens med vilka människor som identifierar sig som spelare och spelar spel. 
Analysen gav dock utrymme för möjligheten att Twitch inte har den rörelsefriheten som 
krävs för att driva en mer jämställd diskurs då behovet av konsumenterna är för stort 
(Jenkins 2008 samt Lindgren 2009).  
Även om detta tas i beaktning visar studiens resultat på en filterbubbla där ett litet urval av 
företag, sändare och spel fått upprepat utrymme under den undersökta månaden (Pariser 
2011). I och med det finns det risk att Twitch spär på den stereotypiska bilden av 
spelkulturen med detta mönster och samtidigt inte ser hela sin breda målgrupp.  
Vidare visade diskursanalysen på att Twitch tjänst och marknadsföring föll inom de 
sociokulturella aspekterna konvergens-, deltagar- och populärkultur (Jenkins 2008). Twitch 
konsumenter söker konstant material och detta behov måste uppfyllas både genom tjänsten 
och via externa kanaler som Twitter. Kulturen är direkt beroende av publikens deltagande i 
form av produktion och konsumtion. Däremot är den starkt ekonomiskt beroende och kan 
ses som en folkkultur som blivit kommersiellt anpassad (Lindgren 2009). 
Twitch Twitter konto kunde ses som en förlängning av det flöde som sker på plattformen. 
Genom den här förlängningen behöver Twitch erbjuda ett målgruppsanpassat flöde med 
spridbart media (Jenkins et al. 2013). En analys av det stereotypiska mönstren med ett 
specifikt urval av företag och streamers visade på ganska klara drag inom 
kommunikationsstrategi. Genom en form av trianguleringskommunikation använder sig 
Twitch av sina användares styrkor och projicerar dessa på sin externa kanal. Materialet 
presenterades utifrån en social inifrån strategi där Twitch anpassat sig till konsumenternas 
behov av hur, var och när i form av exempelvis tid på dygnet, språkanpassning och 
popularitet (Dahlqvist, Linde 2012). 
Vidare kunde de aktörer som var en del av kommunikationen kopplas mot Gripsruds (2002) 
teorier om identifikation. Dessa aktörer i form av e-sportare och kända sändarprofiler gav 
utrymme till en admirativ och associativ identifikation hos konsumenter. 
Parametrar som inte undersökts men hade kunnat vara av intresse för studien vid 
innehållsanalysen hade varit partnerskap och antal delningar. Genom att spåra parametern 
partnerskap hade det gått att se om samtligt material som fick utrymme ingick i Twitch 
partnerprogram. Vidare hade antal delningar gett svar på vilket material som Twitch 
följarbas uppskattat mest eller åtminstone ansåg viktigast att dela. Med hjälp av det 
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resultatet hade analysen kring Twitch möjligheter att skapa en mer jämställd diskurs kunnat 
fördjupas. 
Vid en liknande studie eller vidareutveckling är det av intresse att få svar på om det finns 
material utanför hashtagen #AD som är betald. Genom att jämföra betalt material med 
Twitch egna sållade material skulle det gå att visa på eventuella skillnader. Dock skulle den 
totala representationen fortfarande vara skev.  
Förhoppningen med studiens resultat är att de subjektiva effekterna är minimala och att 
tidigare kunskaper hos författaren inte genomsyrat studiens analys.  
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10 Källförteckning 
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Bilaga 1 Kodschema 
  

V7 Antal män
V8 Antal 
kvinnor V9 Etnicitet

V10 
Livecam

V11. Rörlig 
bild

V12 Talat 
språk

1. 1 1. 1 1. Västerländsk 1. Ja 1. Ja

Om V11 ger 
1 
fortsätt med 
V12. 1. Engelska

2. 2 2. 2 2. Annan 2. Nej 2. Nej 2. Flera
3. 3 3. 3 3. Blandat 3. GIF 3. Övrigt

4. 4. 4. 4. 4. Ospecificerat 4. Inget
5. 5 5. 5
6. 6+ 6. 6+

V1 Typ V2 Tema V3 Vem V4 Kategori V5 Spel
V6 
Material

1. Tweet 1. Support
Om V2 ger 4 
fortsätt med 
V3. 1. Öppet svar 1. Stream 1. Öppet svar 1. Bild

Om V6 ger 1 
forstätt med V7.

2. Retweet 2. Reklam 2. Event  "Ospecificerat" 2. Länk
3. Reply 3. Information 3. Turnering

4. Användarbaserat 
material 4. Företag
5. Övrigt
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Bilaga 2 Definitioner 
 Individer och genus 

o Människor som är i fokus räknas in 
 inte publik eller tekniskt manskap 
 värdar räknas inte till manskap 

o Talare som inte är med i bild räknas in 
o Om könet inte framgår i inlägget får det värdet 0 

 Länkar kan vid länktillfället innehållt okänt antal av varje kön, vilket 
inte framgår vid studietillfället 

o Vid turneringar räknas de tävlande personerna in 
o Illustrationer, exempelvis från spel, räknas inte in i etnicitet 
o Variabeln ”Vem” syftar till vem inlägget handlar om och inte av vem inlägget 

gjordes 
 Inlägg 

o Retweets från Twitch subkonton räknas in 
 Bildmaterial 

o Livecam innebär bild på människor 
 Fotografier med människor räknas som livecam 

 Reklam 
o Giveaways räknas som reklam 
o Inlägg med #AD räknas som reklam 
o Inlägg som riktar fokus mot specifika företag är reklam 

 Information 
o Inlägg med artiklar om Twitch är information 
o Inlägg om evenemang där Twitch är närvarande räknas som information 
o Inlägg utan länk till stream men handlar om streaming räknas som 

information  
o Twitch egna stream räknas som information 

 Användargenererat material 
o Foton från event eller turneringar räknas som användargenererat om en länk 

till stream finns 
o Inlägg med länk till företagsägda streams kan anses vara reklam men räknas 

som företag 
o Inlägg med länk till ett Twitch bibliotek med streams räknas ”Vem” som 

ospecificerat 
 Övrigt 
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o Frågor ställda av Twitch räknas som övrigt 
o Inlägg med artiklar som inte handlar om Twitch räknas som övrigt 
o Inlägg av andra Twitter användare riktad till Twitch räknas som övrigt  
o Inlägg som inte innehåller bildmaterial, streamlänk eller passar annan 

definition räknas som övrigt, exempelvis diskussioner 
 Typ av inlägg 

o Tweet 
 Inlägg direkt från Twitch konto 

o Reply 
 Twitters svarsfunktion på inlägg 

o Retweet 
 Tweet som blivit delad 

 Etnicitet 
o Västerländsk 
o Annan 

 Annan etnicitet än västerländsk 
o Ospecificerat 

 Etnicitet framgår inte, till exempel vid avsaknad av bild eller video 
o Blandat 

 Västerländsk och andra etniciteter finns representerade 
 Språk 

o Engelska 
o Övrigt 

 Annat språk än engelska 
o Flera 

 Flera språk finns representerade 
o Inget 
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Bilaga 3 Data - Kvantitativ innehållsanalys 

  

Datum Tid V1 Typ V2 Tema V3 Vem V4 Vad V5 Spel
V6 
Material

V7 
Antal 
Män

V8 Antal 
Kvinnor V9 Etnicitet

V10 
Livecam

V11 
Rörlig Bild

V12 Talat 
Språk

10/31/2015 7:59:00 PM Tweet Information
10/31/2015 5:09:00 PM Tweet Information
10/31/2015 4:44:00 PM Tweet Användarbaserat material dreamhackcs Turnering Counter Strike Bild 6 0 Västerländsk Ja Nej
10/31/2015 4:07:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Annan Ja GIF
10/30/2015 7:44:00 AM Retweet Övrigt
10/31/2015 2:48:00 PM Tweet Användarbaserat material dreamhackcs Turnering Counter Strike Bild 3 0 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/31/2015 1:11:00 AM Retweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Länk
10/31/2015 11:43:00 AM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 0 0 Blandat Ja Nej
10/31/2015 10:32:00 AM Tweet Användarbaserat material dreamhackcs Turnering Counter Strike Bild 6 0 Västerländsk Ja Nej
10/31/2015 8:23:00 AM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Annan Ja Ja Övrigt
10/31/2015 7:53:00 AM Retweet Övrigt
10/31/2015 12:00:00 PM Retweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 0 0 Blandat Ja Nej
10/31/2015 5:02:00 AM Tweet Användarbaserat material Twitch Event Ospecificerat Bild 6 0 Västerländsk Ja Nej
10/31/2015 4:00:00 AM Tweet Reklam
10/31/2015 3:17:00 AM Retweet Användarbaserat material reynad Event Ospecificerat Bild 1 0 Västerländsk Ja Nej
10/31/2015 12:28:00 AM Tweet Reklam
10/31/2015 12:00:00 AM Tweet Information
10/30/2015 12:35:00 PM Tweet Användarbaserat material dreamhackcs Turnering Counter Strike Bild 4 0 Blandat Ja Nej
10/30/2015 12:17:00 PM Retweet Användarbaserat material

beyondthesumm
it Turnering DOTA2 Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej

10/30/2015 5:39:00 AM Tweet Information
10/30/2015 4:01:00 AM Tweet Reklam
10/30/2015 3:44:00 AM Tweet Användarbaserat material Ospecificerat Stream Overwatch Bild 6 1 Blandat Ja Nej
10/30/2015 1:25:00 AM Tweet Användarbaserat material NFL Företag Madden NFL Bild 3 0 Blandat Ja Ja Engelska
10/30/2015 12:59:00 AM Tweet Användarbaserat material gearsofwar Turnering Gears of War Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/30/2015 12:06:00 AM Tweet Information
10/29/2015 11:06:00 PM Tweet Information
10/29/2015 10:10:00 PM Tweet Användarbaserat material rocketleague Företag Rocket League Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/29/2015 9:30:00 PM Retweet Användarbaserat material bobross Event TwitchCreative Bild 1 0 Västerländsk Ja Nej
10/29/2015 2:30:00 AM Retweet Information
10/29/2015 3:31:00 AM Tweet Användarbaserat material dreamhackcs Turnering Counter Strike Bild 6 0 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/29/2015 2:10:00 AM Tweet Information
10/29/2015 1:24:00 AM Tweet Användarbaserat material

beyondthesumm
it Turnering DOTA2 Bild 6 0 Ospecificerat Nej Ja Engelska

10/29/2015 12:10:00 AM Tweet Reklam
10/29/2015 8:42:00 PM Tweet Användarbaserat material callofduty Företag Call of Duty Bild 6 0 Ospecificerat Nej Ja Engelska
10/29/2015 8:24:00 PM Tweet Användarbaserat material callofduty Företag Call of Duty Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/28/2015 8:06:00 PM Tweet Användarbaserat material callofduty Företag Call of Duty Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/28/2015 7:04:00 PM Tweet Användarbaserat material playhearthstone Turnering Hearthstone Bild 2 0 Annan Ja Nej
10/28/2015 11:27:00 AM Tweet Användarbaserat material dreamhackcs Turnering Counter Strike Bild 6 0 Blandat Ja Ja Engelska
10/28/2015 12:54:00 AM Tweet Användarbaserat material summit1g Stream Overwatch Bild 2 0 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/27/2015 10:55:00 PM Tweet Information
10/27/2015 7:30:00 PM Tweet Övrigt
10/27/2015 6:26:00 PM Tweet Användarbaserat material playstation Företag Ospecificerat Bild 1 0 Annan Ja Nej
10/27/2015 5:55:00 PM Tweet Användarbaserat material playstation Företag Ospecificerat Bild 0 0 Ospecificerat Ja GIF
10/27/2015 2:16:00 PM Tweet Användarbaserat material

beyondthesumm
it Turnering DOTA2 Bild 6 0 Ospecificerat Nej GIF

10/26/2015 11:00:00 PM Tweet Reklam
10/25/2015 5:56:00 PM Tweet Information
10/25/2015 3:11:00 PM Tweet Användarbaserat material yogscast Event Rocket League Bild 3 0 Västerländsk Ja Nej
10/25/2015 12:55:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Blandat Ja Nej
10/25/2015 2:00:00 AM Tweet Reklam
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10/24/2015 6:58:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Blandat Ja GIF
10/24/2015 3:59:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 3 0 Blandat Ja Ja Flera
10/24/2015 11:36:00 AM Tweet Användarbaserat material clashofclans Event Clash of Clans Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/24/2015 1:50:00 AM Tweet Användarbaserat material Ospecificerat Stream Halo Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/23/2015 9:55:00 PM Tweet Information
10/23/2015 9:12:00 AM Reply Support
10/23/2015 9:10:00 PM Tweet Användarbaserat material callofduty Företag Call of Duty Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/23/2015 7:44:00 PM Retweet Övrigt
10/23/2015 7:38:00 PM Retweet Övrigt
10/23/2015 8:19:00 PM Retweet Övrigt
10/23/2015 7:36:00 PM Retweet Övrigt
10/23/2015 7:36:00 PM Tweet Övrigt
10/23/2015 6:00:00 PM Tweet Användarbaserat material NFL Företag Madden NFL Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/23/2015 4:25:00 PM Tweet Användarbaserat material yogscast Stream Ospecificerat Bild 2 0 Västerländsk Ja Nej
10/23/2015 4:18:00 AM Tweet Användarbaserat material NFL Företag Madden NFL Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/23/2015 2:00:00 AM Retweet Användarbaserat material yogscast Event Ospecificerat Bild 1 0 Västerländsk Ja Nej
10/23/2015 1:12:00 AM Tweet Användarbaserat material lynxaria Stream Guild Wars Bild 0 1 Västerländsk Ja GIF
10/23/2015 12:58:00 AM Tweet Användarbaserat material

mightymouseufc
125 Stream Destiny Bild 1 0 Annan Ja Nej

10/22/2015 1:06:00 AM Tweet Användarbaserat material projared Stream Zelda Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/22/2015 1:05:00 AM Retweet Support
10/22/2015 12:36:00 AM Retweet Support
10/21/2015 6:58:00 PM Tweet Övrigt
10/20/2015 11:23:00 PM Tweet Information
10/20/2015 11:07:00 PM Tweet Användarbaserat material summit1g Stream Ospecificerat Bild 1 0 Västerländsk Ja GIF
10/20/2015 1:56:00 AM Tweet Användarbaserat material scarletr0se Stream Dead Space Bild 0 1 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/19/2015 11:31:00 PM Tweet Användarbaserat material darbian Stream Super Mario Bild 1 0 Västerländsk Ja GIF
10/19/2015 9:05:00 PM Tweet Användarbaserat material teamcoco Stream Uncharted Bild 1 1 Västerländsk Ja Nej
10/19/2015 5:29:00 PM Tweet Användarbaserat material crumps2 Stream Kingdom Bild 0 0 Ospecificerat Nej GIF
10/19/2015 5:29:00 PM Tweet Användarbaserat material

starladder_HS_e
n Turnering Hearthstone Bild 2 0 Västerländsk Ja Nej

10/18/2015 6:59:00 PM Tweet Användarbaserat material magic Turnering
Magic: The 
Gathering Bild 0 0 Ospecificerat Ja Nej

10/18/2015 5:24:00 PM Reply Övrigt
10/18/2015 3:15:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Blandat Ja Ja Engelska
10/17/2015 11:00:00 PM Tweet Användarbaserat material

ESL_RocketLea
gue Turnering Rocket League Länk

10/17/2015 2:57:00 AM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering Leage of Legends Bild 6 0 Blandat Ja Ja Flera
10/17/2015 12:42:00 PM Retweet Användarbaserat material faceittv Turnering Counter Strike Bild 0 0 Ospecificerat Nej GIF
10/17/2015 12:56:00 AM Tweet Användarbaserat material kuxir97 Stream Rocket League Bild 0 0 Ospecificerat Nej Ja Inget
10/17/2015 12:00:00 AM Tweet Reklam
10/16/2015 11:13:00 PM Reply Övrigt
10/16/2015 9:22:00 AM Retweet Övrigt
10/16/2015 11:12:00 PM Reply Övrigt
10/16/2015 10:03:00 AM Retweet Övrigt
10/16/2015 9:55:00 AM Tweet Information
10/16/2015 9:12:00 AM Retweet Övrigt
10/16/2015 9:06:00 AM Retweet Övrigt
10/16/2015 9:07:00 AM Tweet Övrigt
10/16/2015 8:45:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Blandat Ja Ja Engelska
10/16/2015 6:06:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Annan Ja Ja Övrigt
10/16/2015 6:00:00 PM Tweet Användarbaserat material NFL Företag Madden NFL Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/16/2015 4:44:00 PM Tweet Användarbaserat material magic Turnering

Magic: The 
Gathering Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej

10/16/2015 5:47:00 AM Retweet Användarbaserat material geekandsundry Stream (person) Länk
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10/16/2015 12:09:00 AM Tweet Information
10/15/2015 11:38:00 PM Tweet Reklam
10/15/2015 11:34:00 PM Tweet Information
10/15/2015 9:26:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Ospecificerat Nej Ja Engelska
10/15/2015 7:46:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Blandat Ja Ja Engelska
10/15/2015 7:00:00 PM Tweet Användarbaserat material ellohime haylinic Event Overwatch Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/15/2015 5:42:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Blandat Ja Ja Flera
10/15/2015 2:42:00 PM Tweet Användarbaserat material orb Stream Counter Strike Bild 1 0 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/15/2015 1:39:00 AM Tweet Information
10/15/2015 12:42:00 AM Tweet Information
10/15/2015 12:00:00 AM Tweet Övrigt
10/14/2015 11:43:00 PM Tweet Information
10/14/2015 10:08:00 PM Retweet Support
10/14/2015 2:46:00 PM Tweet Användarbaserat material snarfybobo Stream Super Mario Bild 1 0 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/14/2015 2:05:00 PM Tweet Information
10/14/2015 12:00:00 PM Tweet Reklam
10/13/2015 10:49:00 PM Retweet Övrigt
10/13/2015 10:23:00 PM Reply Användarbaserat material Ospecificerat Turnering Ospecificerat Bild 5 0 Blandat Ja GIF
10/13/2015 10:19:00 AM Tweet Användarbaserat material

beyondthesumm
it Turnering DOTA2 Bild 6 0 Ospecificerat Nej Ja Engelska

10/13/2015 5:26:00 PM Tweet Användarbaserat material cohhcarnage Stream Ospecificerat Bild 1 0 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/13/2015 1:13:00 AM Tweet Användarbaserat material summit1g Stream Counter Strike Bild 1 0 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/12/2015 11:12:00 PM Tweet Användarbaserat material gamesbeat Event Ospecificerat Bild 1 0 Västerländsk Ja Nej
10/12/2015 7:45:00 PM Retweet Reklam
10/12/2015 8:01:00 PM Tweet Användarbaserat material gamesbeat Event Ospecificerat Bild 3 0 Blandat Ja Nej
10/12/2015 6:50:00 PM Retweet Användarbaserat material

beyondthesumm
it Turnering DOTA2 Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej

10/12/2015 12:58:00 PM Tweet Användarbaserat material chinglishtv Stream Blade and Soul Bild 1 0 Västerländsk Ja GIF
10/12/2015 12:53:00 AM Tweet Användarbaserat material lthummus Stream Bomb defusal Bild 2 1 Ospecificerat Ja Ja Engelska
10/11/2015 9:00:00 PM Tweet Information
10/11/2015 8:25:00 PM Tweet Användarbaserat material nycc Företag Black Bild 2 1 Västerländsk Ja Nej
10/11/2015 5:10:00 PM Tweet Information
10/11/2015 4:02:00 PM Tweet Information
10/11/2015 2:36:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Blandat Ja Ja Engelska
10/10/2015 7:32:00 PM Tweet Användarbaserat material zeroxmercy Stream Call of Duty Bild 1 0 Västerländsk Ja GIF
10/10/2015 4:04:00 AM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 2 0 Annan Ja Nej
10/10/2015 7:30:00 AM Retweet Användarbaserat material yourEDM Event Musik Bild 2 0 Ospecificerat Ja Nej
10/10/2015 1:07:00 AM Tweet Användarbaserat material thundercast Stream Uncharted Bild 1 0 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/9/2015 10:49:00 PM Tweet Användarbaserat material valvar3n Stream Fallout Bild 0 1 Ospecificerat Nej Ja Engelska
10/9/2015 10:04:00 PM Reply Övrigt
10/9/2015 10:02:00 PM Retweet Övrigt
10/9/2015 9:57:00 PM Tweet Information
10/9/2015 9:44:00 PM Tweet Information
10/9/2015 7:41:00 PM Tweet Information
10/9/2015 7:24:00 PM Tweet Information
10/9/2015 7:06:00 PM Tweet Information
10/9/2015 6:32:00 PM Tweet Användarbaserat material NFL Företag Madden NFL Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/9/2015 6:10:00 PM Tweet Användarbaserat material NFL Företag Madden NFL Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/9/2015 4:42:00 PM Tweet Information
10/9/2015 4:12:00 PM Tweet Information
10/9/2015 3:34:00 PM Tweet Användarbaserat material vooblyofficial Företag Age of Empires Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/9/2015 2:25:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 3 0 Annan Ja Nej
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10/9/2015 12:32:00 AM Reply Övrigt
10/9/2015 12:16:00 AM Tweet Användarbaserat material dansgaming Stream Skräckspel Bild 1 0 Västerländsk Ja Ja Engelska
10/8/2015 11:58:00 PM Tweet Information
10/8/2015 10:35:00 PM Tweet Information
10/8/2015 10:20:00 PM Tweet Användarbaserat material

twitchplayspoke
mon Event Pokemon Bild 0 0 Ospecificerat Nej Ja Inget

10/8/2015 9:44:00 PM Tweet Information
10/8/2015 6:47:00 PM Tweet Användarbaserat material thegreatgq Stream Mario Kart Bild 1 0 Västerländsk Ja Nej
10/8/2015 4:30:00 PM Tweet Information
10/8/2015 3:20:00 AM Tweet Information
10/8/2015 2:41:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Annan Ja Ja Flera
10/7/2015 10:22:00 PM Tweet Information
10/7/2015 5:12:00 PM Tweet Användarbaserat material sevadus Stream Resident Evil Bild 1 0 Västerländsk Ja Nej
10/7/2015 1:44:00 AM Tweet Övrigt
10/7/2015 12:03:00 AM Tweet Användarbaserat material Ospecificerat Stream

Star Wars 
Battlefront Bild 6 0 Blandat Ja GIF

10/6/2015 8:30:00 PM Tweet Reklam
10/6/2015 7:57:00 PM Tweet Information
10/6/2015 7:00:00 PM Reply Support
10/6/2015 5:52:00 PM Reply Support
10/6/2015 5:51:00 PM Reply Support
10/6/2015 5:50:00 PM Reply Övrigt
10/6/2015 5:41:00 PM Retweet Övrigt
10/6/2015 1:47:00 PM Tweet Användarbaserat material clamtaco Stream Skräckspel Bild 1 0 Västerländsk Ja Nej
10/6/2015 11:30:00 AM Tweet Användarbaserat material starcraft Turnering Starcraft Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/6/2015 1:34:00 AM Tweet Användarbaserat material polt Stream Starcraft Bild 1 0 Annan Ja GIF
10/5/2015 11:01:00 PM Retweet Användarbaserat material playstation Företag

Star Wars 
Battlefront Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej

10/5/2015 10:27:00 PM Tweet Användarbaserat material scarfino Stream Dirty Bomb Bild 1 0 Västerländsk Ja GIF
10/5/2015 9:09:00 PM Retweet Användarbaserat material Adobe Företag TwitchCreative Bild 1 0 Ospecificerat Ja GIF
10/5/2015 8:30:00 PM Tweet Information
10/5/2015 7:33:00 PM Retweet Användarbaserat material Adobe Företag TwitchCreative Länk
10/5/2015 4:05:00 AM Retweet Användarbaserat material hypefestation Turnering Gears of War Bild 5 0 Blandat Ja Nej
10/5/2015 2:27:00 AM Tweet Användarbaserat material vgbootcamp Turnering Bros Bild 6 0 Blandat Ja GIF
10/5/2015 2:00:00 AM Tweet Användarbaserat material vgbootcamp Turnering Bros Bild 0 0 Ospecificerat Ja Nej
10/4/2015 11:30:00 PM Tweet Användarbaserat material esl_dota2 Turnering DOTA2 Bild 2 0 Ospecificerat Ja Nej
10/4/2015 5:51:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 6 0 Blandat Ja Nej
10/4/2015 5:44:00 PM Retweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Länk
10/4/2015 5:56:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 5 0 Blandat Ja Nej
10/3/2015 11:54:00 PM Tweet Användarbaserat material vgbootcamp Turnering Bros Bild 2 0 Blandat Ja GIF
10/3/2015 10:00:00 PM Tweet Användarbaserat material wglna Turnering World of Tanks Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej
10/3/2015 7:19:00 PM Retweet Användarbaserat material vgbootcamp Turnering Bros Länk
10/3/2015 12:22:00 AM Tweet Användarbaserat material vgbootcamp Turnering Bros Bild 4 0 Blandat Ja GIF
10/2/2015 11:21:00 PM Tweet Information
10/2/2015 9:58:00 PM Tweet Information
10/2/2015 8:07:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 2 0 Annan Ja GIF
10/2/2015 7:00:00 PM Tweet Övrigt
10/2/2015 6:00:00 PM Tweet Användarbaserat material NFL Företag Madden NFL Bild 3 0 Blandat Ja Nej
10/2/2015 5:20:00 PM Tweet Användarbaserat material blizzheroes Turnering

Heroes of the 
Storm Bild 0 0 Ospecificerat Nej Nej

10/2/2015 4:00:00 PM Tweet Användarbaserat material NFL Företag Madden NFL Bild 2 0 Västerländsk Ja Nej
10/2/2015 8:04:00 AM Tweet Information
10/1/2015 7:15:00 PM Tweet Reklam
10/1/2015 6:05:00 PM Tweet Reklam
10/1/2015 5:39:00 PM Tweet Användarbaserat material riotgames Turnering League of Legends Bild 2 0 Annan Ja Nej
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Bilaga 4 Google formulär 
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Bilaga 5 Inlägg för diskursanalys 

 
Figure 1 Summit1g, diskursanalys. https://twitter.com/Twitch/status/653710212780548096 
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 Figur 2 Summit1g, diskursanalys. https://twitter.com/Twitch/status/659156241852174336  
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Figure 3 Riot Games, diskursanalys. https://twitter.com/Twitch/status/657919448355987456 
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Figur 4 Riot games, diskursanalys. https://twitter.com/Twitch/status/659315567006892032  
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Figur 5 NFL, diskursanalys. https://twitter.com/Twitch/status/659888871254048768 
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Figur 6 NFL, diskursanalys. https://twitter.com/Twitch/status/649977294337871872 
 
 


